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ราคาเร่ิมต้นเพียง 36,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

22.40 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู10 เคานเ์ตอร ์W สายการบินเซ่ียงไฮแ้อรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอย
ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุท่าน 
พรอ้มแจกอาหารกลอ่ง ส  าหรบัทานเป็นอาหารเชา้ในวนัถดัไป 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 
 
 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) 
วนัที่ 2. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)-เซี่ยงไฮ(้สนามบินเซี่ยงไฮผู้่ตง)(MU548:01.55-07.10)-เซี่ยงไฮ ้ (สนามบินเซี่ยงไฮผู้่ตง)- 
              ฮารบ์ิน (สนามบินฮารบ์ินไท่ผิง)(FM9547:14.30-19.30) 
วนัที่ 3. รา้นเสือ้กนัหนาว-จตัรุสัโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย – ถนนจงยาง-อนุสาวรยีฝ่ั์งหง-ศนูยผ์ลิตภัณฑร์สัเซีย-เกาะพระอาทิตย ์ (รวมรถอทุยาน) –     
              Harbin Ice & Snow Festival 2020 
วนัที่ 4. ฮารบ์ิน-ยาปู้ลี่-มา้ลากเลื่อน-หมู่บา้นหิมะ (รวมรถอทุยานและค่าเขา้)- DREAM HOME (รวมค่าเขา้) – ชมแสงส ี
              กลางคืนถนนแสยุ่่นเจีย 
วนัที่ 5. อิสระชมหมู่บา้นหิมะ-เมืองหมู่ตานเจียง 
วนัที่ 6. น า้ตกทะเลสาบจิง้โป๋ (รวมรถแบตเตอรี่)-หมู่ตานเจียง(สนามบินหมู่ตานเจียง)-เซี่ยงไฮ(้สนามบินเซี่ยงไฮผู้่ตง)(FM9510:16.50-21.50)      
วนัที่ 7.   เซี่ยงไฮ(้สนามบินเซี่ยงไฮผู้่ตง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)(FM833:12.00-15.55) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที2่ 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เ ซ่ียงไฮ้(สนามบินเซ่ียงไฮ้ ผู่ตง)
(MU548:01.55-07.10)-เซ่ียงไฮ้ (สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง)-ฮารบ์ิน (สนามบิน
ฮารบ์ินไท่ผิง)(FM9547:14.30-19.30) 

01.55 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเซีย่งไฮ้ โดยเท่ียวบินท่ี  MU548 
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินเซีย่งไฮ้ผู่ตง (เมืองเซ่ียงไฮ)้ เมืองเซ่ียงไฮถ้กูเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ 

ตัง้อยู่ริมแมน่  า้หวงผู ่ห่างจากปากแมน่  า้แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และ
เขตผูซี่(เก่า) กัน้โดยแมน่  า้หวงผู ่และน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่องทีส่นามบิน   
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางตอ่สู ่เมืองฮารบิ์น 

14.30 น. ออกเดินทางสู ่เมืองฮารบ์ิน โดยเท่ียวบินท่ี FM9547 
19.30 น. เดินทางถึง สนามบินฮารบ์ินไท่ผงิ (เมืองฮารบิ์น) เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง เคยเป็นสว่นหนึ่งของเขต

อิทธิพลของรสัเซีย ตวัเมืองปัจจบุนัจึงยงัคงมีรอ่งรอยของสถาปัตยกรรมแบบรสัเซียอยู่มาก  
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร  
ทีพ่ัก โรงแรม  Sheraton Harbin Xiangfang Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที ่3 
ร้านเสือ้กันหนาว-จัตุรัสโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย – ถนนจงยาง-อุนสาวรียฝ่ั์งหง-
ศูนยผ์ลิตภัณฑรั์สเซีย-เกาะพระอาทิตย ์(รวมรถอุทยาน) – Harbin Ice & 
Snow Festival 2020 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
 น าท่านแวะชมสินคา้ท่ี  ร้านเสือ้กันหนาว ภายในรา้นจะจ าหน่าย เสือ้ รองเทา้ ผา้พันคอ แผ่นท าความรอ้น 

และอปุกรณก์นัหนาวอีกมากมาย จากนัน้น  าท่านชมดา้นนอก โบสถเ์ซ็นตโ์ซเฟีย ซึ่งออกแบบและสรา้งโดย
สถาปนิกชาวรสัเซีย เมื่อก่อนเคยใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีส  าคญัต่างๆ ของชาวรสัเซียแต่
มาถกูท าลายตอนปฏิวตัิวฒันธรรม และไดม้ีการสรา้งขึน้มาใหมอี่กครัง้โดยพยายามรกัษารูปแบบเดิมไวใ้หไ้ด้
มากท่ีสดุ ซึ่งใชเ้วลาถึง 9 ปี โดยเริ่มตน้สรา้งในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณใ์นปี ค.ศ.1932 ถือไดว้่าเป็นโบสถ ์
Greek Orthodox ท่ีใหญ่ท่ีสดุในตะวนัออก  
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 น าท่านเดินชม ถนนจงยาง (ฟรีไอศครีม Modern ท่านละ 1 แท่ง) เป็นไอศครีมท่ีมีช่ือเสียงของเมืองฮารบิ์น 

และมียาวนานมากว่า 100 ปี หากท่านใดมาถึงฮารบิ์นแลว้ ไม่ควรพลาดท่ีจะชิม นอกจากนั้นยังคงมีงาน
แกะสลกัน า้แขง็เลก็ๆ ใหท้่านไดช้มตลอดสองขา้งทาง ท่ามกลางความหนาวติดลบ 20 องศา 
จากนั้นน าท่านชม อนุสาวรียฝ่ั์งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝ่ังแม่น  ้าซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความ
พยายามของชาวเมืองฮารบิ์นท่ีพยายามตอ่สูก้บัอทุกภยัครัง้ใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึ่งน  า้ในแมน่  า้ซงฮวัเจียงสงู
กวา่ตวัเมืองฮารบิ์น 7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร น า้ก็จะทะลกัเขา้มาในตวัเมือง จึงไดม้ีการสรา้ง
เขื่อนใหส้งูขึน้อีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกวา่ 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 วนั จนในท่ีสดุน า้ก็ไม่ไหลเขา้มา
ท่วมเมืองฮารบิ์นทัง้ๆ ท่ีกระแสน า้ในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน า้ท่ีสงูท่ีสดุในรอบ 52 ปี อนุสาวรียเ์ป็นเสาทรง
กลมแบบโรมนั สงู 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุม่กรรมกรชาวนา ทหาร ขา้ราชการ และนักศึกษาท่ี
รว่มใจรว่มแรงกนั แสดงถึงสถานการณท่ี์เกิดขึน้ในตอนนัน้ฐานของอนสุาวรียส์รา้งเป็นสระรูปพระจันทรเ์สีย้ว 
3 ชัน้ ชัน้ลา่งเป็นระดบัน า้ในปี ค.ศ. 1932 ท่ีเคยสรา้งความเสียหายใหก้บัเมืองฮารบิ์นเป็นอย่างมาก สระชั้นท่ี 
2 เป็นระดับน ้าในปี ค.ศ. 1957 เท่ากับระดบัน ้าเมื่อ 52 ปีก่อน ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าปี ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 
เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สรา้งสระขึน้เป็นชั้นท่ี 3 เพ่ือบันทึกระดบัน า้ ซึ่งสงูขึน้อีก 0.75 เซนติเมตร ดา้นหลงั
ประกอบดว้ยเสาและระเบียงโคง้แบบโรมนั ซึ่งแสดงถึงความสามคัคีของชาวเมืองฮารบิ์น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 น าท่านเลือกชม สินค้ารัสเซีย ให้ท่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั ไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแลต 

เครื่องประดบั หรือของพืน้เมืองต่างๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะพระอาทิตย  ์เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตัง้อยู่
ทางตอนเหนือของแมน่  า้ซงฮวัเจียง มีเนือ้ท่ีประมาณ 3,800 เฮคเตอร ์เดิมเป็นสถานท่ีพักฟ้ืนของกรรมกรใช้
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แรงงานเมืองฮารบิ์น สถานท่ีสวยงามรม่ร่ืน ชมความงามของเมืองชนบทท่ีเงียบสงบและมีมนตเ์สน่ห์ นับเป็น
สถานท่ีอาบแดดท่ีวิเศษสดุ สว่นในช่วงฤดหูนาวเมื่อเกาะแห่งนีถ้กูปกคลมุดว้ยหิมะก็จะกลายเป็นสถานหย่อน
ใจในอดุมคติท่ีเหมาะอย่างย่ิงกบักิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน า้แขง็ เช่น สเก็ตน า้แขง็ เลื่อนหิมะ และชม
นิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจ าปีของฮารบิ์น เกาะสรุิยันถือเป็นสถานท่ีจัดแสดงการแกะสลกั
หิมะน า้แขง็ท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีนท่ีโดง่ดงัไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนีท้่านสามารถชมการแสดงการแกะสลกั
หิมะน า้แขง็ในอาคารของเกาะสรุิยนันีไ้ด ้ชมการแกะสลกัน า้แขง็ก าแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลาย
แหลง่ท่องเท่ียวท่ีส  าคญัของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ เหมือนกบัท่านไดอ้ยู่ในนิทรรศการ
แกะสลกัหิมะน า้แขง็อย่างแทจ้ริงอย่างท่ีเห็นในปัจจบุนั 
(หมายเหตุ : กรณีท่ีเกาะพระอาทิตยไ์ม่เปิดใหเ้ขา้ชมไม่ว่าสาเหตใุดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร  
 

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

ศิลปกรรมการแกะสลกัน า้แขง็ประจ าปีของฮารบิ์น ท่ีเมืองฮารบิ์นซึ่งฤดเูยือกแขง็ท่ียาวนานท าใหฮ้ารบิ์นซึ่งอยู่
ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน า้แข็งสภาพอากาศเย็นจัดท าใหแ้ม่น  า้ซงฮัวกลายเป็นลาน
น า้แขง็ท่ีทัง้หนาและกวา้งใหญ่ท่ีผูม้ารว่มงานใชเ้ลน่สไลเดอร ์ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี ้สเก็ต
น า้แขง็ และสกีกนัอย่างสนุกสนาน มีการน าน า้แข็งกอ้นโตมาแกะสลกัเป็นรูปต่างๆ ใหท้่านชมความงดงาม
ของโคมไฟน า้แขง็ยามค ่าคืนตามอธัยาศยั 
หมายเหต ุ:ในกรณีท่ีเทศกาลน า้แข็งปิดไม่ใหเ้ขา้ชม เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทีพ่ัก โรงแรม  Sheraton Harbin Xiangfang Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
 
 



  6 THE CHINA SNOW TOWN ฮารบ์ิน หมู่ตานเจียง พกัหรู 5 ดาว 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินเซี่ยงไฮแ้อรไ์ลน ์                               [GQ1HRB-FM001]                          

 

วันที ่4 
ฮารบ์ิน-ยาปู้ลี่-ม้าลากเลื่อน-หมู่บ้านหิมะ (รวมรถอุทยานและค่าเข้า)- 
DREAM HOME (รวมค่าเข้า) – ชมแสงสีกลางคนืถนนแส่ยุ่นเจีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก   
 

 
 น าท่านออกเดินทางสู ่ยาปู้ลี่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) และน าท่าน น่ังม้าลากเลื่อน (สามารถนั่ง

ไดค้นัละ 4-6 ท่าน) ท่านจะไดช้มวิวพรอ้มเปิดประสบการณ์ใหม่ในการนั่งมา้ลากเลื่อนท่ามกลางน ้าแข็ง  
ระหวา่งทางรถมา้ลากเลื่อนจะแวะใหท้่านไดร้ว่มสนกุกบัคนทอ้งถ่ิน พรอ้มเก็บภาพประทบัใจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
 

 
 น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านหิมะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง) ซึ่งห่างจากลานสกียาปู้ลี่  93 

กิโลเมตร ตัง้อยู่ตะวนัตกเฉียงใตข้องแมน่  า้มูต่านเจียง เป็นหมูบ่า้นท่ีมีหิมะหนากวา่ 1 เมตร วิวหมู่บา้นงดงาม
มาก การก่อสรา้งแตล่ะบา้นเป็นไปในรูปแบบเดียวกนัทัง้หมด เมื่อไดเ้ขา้ไปหมู่บา้นนีเ้หมือนเขา้ไปในโลกของ
เทพนิยาย ท่ีน่ีมีหิมะตกนานถึง 7 เดือนใน 1 ปี มีแค ่2 ฤด ูคือฤดรูอ้น และฤดหูนาว หนา้รอ้นจะมีฝนเยอะ หนา้
หนาวหิมะเริ่มตกตัง้แตเ่ดือนตลุาคมถึงพฤษภาคม ความหนาของหิมะเฉลี่ยต่อปีอยู่ท่ี 2 เมตร หมู่บา้นแห่งนี้
ถือว่ามีปริมาณหิมะท่ีหนาและสะอาดท่ีสุดในประเทศจีน ชาวจีนจึงตัง้ช่ือสถานท่ีแห่งนี้ว่า “THE CHINA 
SNOW TOWN” จากนัน้น  าท่านเขา้ชม DREAM HOME (รวมคา่เขา้ชม) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซึ่งเป็น
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ท่ีถ่ายท าหนัง ละคร และรายการต่างๆ ซึ่งมีความงดงามมาก ตัง้อยู่ใกลก้ับถนนคนเดิน XUEYUN ท่ีน่ีท่าน
สามารถเห็นความหลากหลายของ "เห็ดหิมะ" ท่ีสวยงาม เห็ดหิมะท่ีจริงแลว้เป็นบา้นแต่ละบา้นท่ีติดกัน เป็น
บา้นเลก็ๆ ความสงูเท่ากนัหมด ตอนหิมะตกลงบนหลงัคาทบัถมกนัจนดคูลา้ยเหด็จึงตัง้ช่ือเห็ดหิมะ เป็นรูปทรง
ธรรมชาติของประติมากรรมหิมะ ในท่ีน่ีท่านสามารถชมความสวยงามของหมู่บา้น ซึ่งเป็นหิมะท่ีขาวและ
สะอาดท่ีสดุ ถือวา่เป็นจดุเดน่ท่ีสดุของหมูบ่า้นแห่งนีเ้ลยเลยทีเดียว 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 

 
 น าท่านชมแสงสียามกลางคืน ณ ถนนคนเดินแส่ยุ่นเจยี ซึ่งเป็นถนนหลกัเพียงแห่งเดียวของหมู่บา้นหิมะ มี

ความยาว 500 เมตร เตม็ไปดว้ยความหลากหลายของสินคา้ทอ้งถ่ิน ขนม ผลไมแ้ช่แข็ง ของกิน ป้ิงย่าง รา้น
ขายเสือ้ผา้กันหนาว และรา้นอาหาร ต่างๆ ยามค ่าคืนสถานท่ีแห่งนี้จะแขวนโคมไฟสีแดงหน้าบา้นเต็มไป
ตลอดสองขา้งทาง ดคูลา้ยๆเหมือนช่วงเทศกาลตรุษจีนเลยทีเดียว อิสระใหท้่านถ่ายรูป อิสระใหท้่านถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั ชมบรรยากาศอนัสวยงาม 

ทีพ่ัก โรงแรม Xuexiang Taipinggou Laoma Family Inn หรือเทยีบเท่า อยู่ในหมู่บ้านหมิะ 
(ไมม่ีเตียงเสริม ในหนึ่งหอ้ง สามารถพกัได ้2-3 ท่าน เป็นเตียงฮีตเตอรใ์หญ่ 1 เตียง) 
หมายเหตุ เน่ืองจากหมู่บ้านหิมะ รถบัสไม่สามารถเขา้ไปหมู่บ้านได ้ตอ้งจอดไวด้า้นนอก และท่ีพักไม่มี
พนกังานยกกระเป๋า ฉะนัน้ลกูคา้ตอ้งเตรียมกระเป๋าใบเลก็ท่ีใชส้  าหรบัพกั 1 คืน (เน่ืองจากตอ้งหิว้กระเป๋าเอง) 
สว่นกระเป๋าใบใหญ่ฝากไวก้บัรถใหญ่ท่ีจอดรอดา้นนอก และกรุณาเตรียมผา้เช็ดตวั แปรงสีฟัน และยาสีฟันไป
ดว้ยคะ่ 
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วันที ่5 อสิระชมหมู่บ้านหมิะ-เมอืงหมู่ตานเจียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก   
 

 
 อิสระใหท้่านเก็บภาพบรรยากาศ รอบๆ หมู่บ้านหิมะ ไม่ว่ามองทางไหนก็เต็มไปดว้ยสีขาว ปกคลมุไปดว้ย

หิมะ วิวหมูบ่า้นงดงามมาก การก่อสรา้งแต่ละบา้นเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด และท่านสามารถเล่น
กิจกรรมรอบๆหมูบ่า้นหิมะได ้อาทิเช่น สาดน า้รอ้นขึน้กลางอากาศหนาวติดลบ 20 องศา เป็นอีกกิจกรรมท่ี
นิยมเลน่กนัมากเมื่อมาถึงหมูบ่า้นหิมะ 
หมายเหต ุไมร่วมคา่อปุกรณต์า่งๆ ภายในหมูบ่า้นหิมะ หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามหวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 หมายเหต ุ: ท่านสามารถซือ้ Option เสริมท่ีน่าสนใจได ้
- เขาแกะหญ้า( YANG CAOSHAN) ซึ่งเป็นเขาท่ีสงุท่ีสดุในหมู่บา้นนี้ แลว้ห่างจากเมืองหิมะประมาณ 4.5 
กิโลเมตร ซึ่งเป็นจดุชมวิวท่ีสวยงามท่ีสดุอีกจดุของหมูบ่า้น สงูกวา่ระดบัน า้ทะเล 1,235 เมตร ซึ่งเป็นจุดท่ีชม
พระอาทิตยข์ึน้และพระอาทิตยข์ึน้ตกท่ีดีท่ีสดุเลยทีเดียว 

(ติดตอ่ขอขอ้มลูและรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรายการไดท่ี้เจา้หนา้ท่ี และช าระเงินกบัไกดท์อ้งถ่ิน) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   

  น  าท่านออกเดินทางสู ่เมืองหมู่ตานเจยีง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นหนึ่งเมืองศนูยก์ลางความ
เจริญของเมืองทางภาคตะวนัออกของมณฑล เป็นจดุเช่ือมตอ่การขนสง่ทางบกกบัทางทะเลท่ีส  าคญัของพืน้ท่ี
เอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือกบัยเูรเซีย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
ทีพ่ัก  โรงแรม Legend International Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันท่ี 6 
น า้ตกทะเลสาบจิง้โป๋ (รวมรถแบตเตอร่ี)-หมู่ตานเจียง(สนามบินหมู่ตาน
เจียง)-เซ่ียงไฮ้(สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง)(FM9510:16.50-21.50)      

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก   
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 น าท่านชม น า้ตกทะเลสาบจิง้โป๋ น  า้ตกขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่ท่ามกลางอากาศหนาว ซึ่งน  า้ตกจะไหลกลายเป็น

น า้แขง็ในสภาพท่ีไหลจากท่ีสงูลงสูท่ะเลสาบ และใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอิสระ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินหมู่ตานเจยีง 
16.50 น. ออกเดินทางสู ่เซีย่งไฮ้ โดยเท่ียวบินท่ี  FM9510 
21.50 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินเซีย่งไฮ้ผู่ตง จากนัน้น  าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 
ทีพ่ัก  โรงแรม Hangkong Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมใกล้สนามบิน เพือ่ความสะดวกในการต่อไฟลทจ์ัดโดยสายการบิน) 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก   
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินเซีย่งไฮ้ผู่ตง 

12.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี  FM833 
15.55 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 



  10 THE CHINA SNOW TOWN ฮารบ์ิน หมู่ตานเจียง พกัหรู 5 ดาว 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินเซี่ยงไฮแ้อรไ์ลน ์                               [GQ1HRB-FM001]                          

 

โปรแกรม: THE CHINA SNOW TOWN ฮารบิ์น หมู่ตานเจียง พักหรู 5 ดาว 7 วัน 5 คืน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

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

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 8,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจนี) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 350 หยวน/ทา่น/ทริป 

อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบิ์นและเวลานดัหมายทัวร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ  า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ  ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ  าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
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ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
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 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 23 

กิโลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป //หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความ

ประทบัใจในการใหบ้ริการ 
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์มส่งบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุัติเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด  าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ท่ีมีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซ่าเดี่ยวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
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3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง
เท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสตูิบัตรตวัจริง, ส าเนาสตูิบัตรและสตูิบัตรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต  าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท  างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท  างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่ง
ใหบ้ริษัททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การ
ท าวีซ่าท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท  างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด  าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด  าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
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1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้ 2 ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 
 
สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้่ายเพ่ิมท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
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**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท  าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื่อคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... ........... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ........................................................ .............. 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. .................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ..................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ............................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.... ........................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. .................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถตดิตอ่ท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................   

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.......... ........   
รายชื่อบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจริง 
** ถา้เอกสารสง่ถงึบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอย่าง
เคร่งครดั) 
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