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THE CHINA SNOW TOWN ฮาร์บิน หมู่ตานเจียง พักหรู 5 ดาว 7 วัน 5 คืน

เดินทาง กุมภาพันธ์ 2563
เกาะพระอาทิตย์ | Harbin Ice & Snow Festival
332020 | หมูบ่ า้ นหิมะ | นา้ ตกทะเลสาบจิง้ โป๋
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว | แจกฟรี หมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ แผ่นทาความร้อน (รับที่ฮาร์บิน)

ราคาเริ่มต้นเพียง
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 2. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผ่ตู ง)(MU548:01.55-07.10)-เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผ่ตู ง)ฮาร์บิน (สนามบินฮาร์บินไท่ผิง)(FM9547:14.30-19.30)
วันที่ 3. ร้านเสือ้ กันหนาว-จัตรุ สั โบสถ์เซนต์โซเฟี ย – ถนนจงยาง-อุนสาวรียฝ์ ่ ั งหง-ศูนย์ผลิตภัณฑ์รสั เซีย-เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถอุทยาน) –
Harbin Ice & Snow Festival 2020
วันที่ 4. ฮาร์บิน-ยาปู้ล่-ี ม้าลากเลื่อน-หมู่บา้ นหิมะ (รวมรถอุทยานและค่าเข้า)- DREAM HOME (รวมค่าเข้า) – ชมแสงสี
กลางคืนถนนแส่ย่นุ เจีย
วันที่ 5. อิสระชมหมู่บา้ นหิมะ-เมืองหมู่ตานเจียง
วันที่ 6. นา้ ตกทะเลสาบจิง้ โป๋ (รวมรถแบตเตอรี่)-หมู่ตานเจียง(สนามบินหมู่ตานเจียง)-เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผ่ตู ง)(FM9510:16.50-21.50)
วันที่ 7. เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผ่ตู ง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(FM833:12.00-15.55)

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ
22.40 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 10 เคาน์เตอร์ W สายการบินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอย
ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
พร้อมแจกอาหารกล่อง สาหรับทานเป็ นอาหารเช้าในวันถัดไป

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที2่
01.55 น.
07.10 น.

เช้า
14.30 น.
19.30 น.
คา่
่ ัก
ทีพ

กรุ ง เทพฯ (สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ) -เซี่ ย งไฮ้ ( สนามบิ น เซี่ ย งไฮ้ ผู่ ต ง)
(MU548:01.55-07.10)-เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)-ฮาร์บิน (สนามบิน
ฮาร์บินไท่ผิง)(FM9547:14.30-19.30)
ออกเดินทางสู่ เมืองเซีย่ งไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ MU548
เดินทางถึง สนามบินเซีย่ งไฮ้ผ่ตู ง (เมืองเซี่ยงไฮ้) เมืองเซี่ยงไฮ้ถกู เปิ ดเป็ นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ
ตัง้ อยู่ริมแม่นา้ หวงผู่ ห่างจากปากแม่นา้ แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และ
เขตผูซ่ ี(เก่า) กัน้ โดยแม่นา้ หวงผู่ และนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
รับประทานอาหารแบบกล่องทีส่ นามบิน
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฮาร์บิน
ออกเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิน โดยเที่ยวบินที่ FM9547
เดินทางถึง สนามบินฮาร์บินไท่ผงิ (เมืองฮาร์บิน) เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง เคยเป็ นส่วนหนึ่งของเขต
อิทธิพลของรัสเซีย ตัวเมืองปัจจุบนั จึงยังคงมีรอ่ งรอยของสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียอยู่มาก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Sheraton Harbin Xiangfang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

ร้านเสือ้ กันหนาว-จัตุรัสโบสถ์เซนต์โซเฟี ย – ถนนจงยาง-อุนสาวรียฝ์ ่ั งหงวันที่ 3 ศูนย์ผลิตภัณฑ์รัสเซีย-เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถอุทยาน) – Harbin Ice &
Snow Festival 2020
เช้า
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่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
นาท่านแวะชมสินค้าที่ ร้านเสือ้ กันหนาว ภายในร้านจะจาหน่าย เสือ้ รองเท้า ผ้าพันคอ แผ่นทาความร้อน
และอุปกรณ์กนั หนาวอีกมากมาย จากนัน้ นาท่านชมด้านนอก โบสถ์เซ็นต์โซเฟี ย ซึ่งออกแบบและสร้างโดย
สถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อก่อนเคยใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สาคัญต่างๆ ของชาวรัสเซียแต่
มาถูกทาลายตอนปฏิวตั ิวฒ
ั นธรรม และได้มีการสร้างขึน้ มาใหม่อีกครัง้ โดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้
มากที่สดุ ซึ่งใช้เวลาถึง 9 ปี โดยเริ่มต้นสร้างในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถือได้ว่าเป็ นโบสถ์
Greek Orthodox ที่ใหญ่ที่สดุ ในตะวันออก
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กลางวัน

นาท่านเดินชม ถนนจงยาง (ฟรีไอศครีม Modern ท่านละ 1 แท่ง) เป็ นไอศครีมที่มีชื่อเสียงของเมืองฮาร์บิน
และมีย าวนานมากว่า 100 ปี หากท่านใดมาถึงฮาร์บิน แล้ว ไม่ควรพลาดที่จ ะชิ ม นอกจากนั้น ยังคงมีงาน
แกะสลักนา้ แข็งเล็กๆ ให้ท่านได้ชมตลอดสองข้างทาง ท่ามกลางความหนาวติดลบ 20 องศา
จากนั้น น าท่านชม อนุ ส าวรีย ฝ์ ่ั งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเ วณชายฝั่ งแม่น ้าซงฮัว เป็ น อนุสรณ์ระลึก ถึ งความ
พยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสูก้ บั อุทกภัยครัง้ ใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึ่งนา้ ในแม่นา้ ซงฮัวเจียงสูง
กว่าตัวเมืองฮาร์บิน 7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร นา้ ก็จะทะลักเข้ามาในตัวเมือง จึงได้มีการสร้าง
เขื่อนให้สงู ขึน้ อีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกว่า 140 กิโลเมตร เป็ นเวลา 28 วัน จนในที่สดุ นา้ ก็ไม่ไหลเข้ามา
ท่วมเมืองฮาร์บินทัง้ ๆ ที่กระแสนา้ ในปี ค.ศ. 1998 เป็ นกระแสนา้ ที่สงู ที่สดุ ในรอบ 52 ปี อนุสาวรียเ์ ป็ นเสาทรง
กลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็ นรูปแกะสลักกลุม่ กรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่
ร่วมใจร่วมแรงกัน แสดงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึน้ ในตอนนัน้ ฐานของอนุสาวรียส์ ร้างเป็ นสระรูปพระจันทร์เสีย้ ว
3 ชัน้ ชัน้ ล่างเป็ นระดับนา้ ในปี ค.ศ. 1932 ที่เคยสร้างความเสียหายให้กบั เมืองฮาร์บินเป็ นอย่างมาก สระชั้นที่
2 เป็ น ระดับน ้าในปี ค.ศ. 1957 เท่ากับระดับ น ้าเมื่อ 52 ปี ก่ อน ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าปี ค.ศ. 1932 ถึง 0.58
เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้างสระขึน้ เป็ นชั้นที่ 3 เพื่อบันทึกระดับนา้ ซึ่งสูงขึน้ อีก 0.75 เซนติเมตร ด้านหลัง
ประกอบด้วยเสาและระเบียงโค้งแบบโรมัน ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์บิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเลือกชม สินค้า รั ส เซีย ให้ท่านได้เ ลือกซือ้ สิน ค้าพื ้น เมืองตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็ น ช็อคโกแลต
เครื่องประดับ หรือของพืน้ เมืองต่างๆ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เกาะพระอาทิตย์ เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตัง้ อยู่
ทางตอนเหนือของแม่นา้ ซงฮัวเจียง มีเนือ้ ที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็ นสถานที่พักฟื ้ นของกรรมกรใช้
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คา่

แรงงานเมืองฮาร์บิน สถานที่สวยงามร่มรื่น ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห ์ นับเป็ น
สถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งนีถ้ กู ปกคลุมด้วยหิมะก็จะกลายเป็ นสถานหย่อน
ใจในอุดมคติที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานนา้ แข็ง เช่น สเก็ตนา้ แข็ง เลื่อนหิมะ และชม
นิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจาปี ของฮาร์บิ น เกาะสุริยันถือเป็ นสถานที่จัดแสดงการแกะสลัก
หิมะนา้ แข็งที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศจีนที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนีท้ ่านสามารถชมการแสดงการแกะสลัก
หิมะนา้ แข็งในอาคารของเกาะสุริยนั นีไ้ ด้ ชมการแกะสลักนา้ แข็งกาแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลาย
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิทรรศการ
แกะสลักหิมะนา้ แข็งอย่างแท้จริงอย่างที่เห็นในปัจจุบนั
(หมายเหตุ : กรณีที่ เกาะพระอาทิ ตย์ไม่เปิ ดให้เข้าชมไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ใ นการ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอื่นตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

่ ัก
ทีพ

นาท่านชม เทศกาลน้าแข็ง (Harbin International Ice and Snow Festival 2020) หรือนิทรรศการและ
ศิลปกรรมการแกะสลักนา้ แข็งประจาปี ของฮาร์บิน ที่เมืองฮาร์บินซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนานทาให้ฮาร์บิ นซึ่งอยู่
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็ นเมืองนา้ แข็งสภาพอากาศเย็นจัดทาให้แม่นา้ ซงฮัวกลายเป็ นลาน
นา้ แข็งที่ทงั้ หนาและกว้างใหญ่ที่ผมู้ าร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี ้ สเก็ต
นา้ แข็ง และสกีกนั อย่างสนุกสนาน มีการนานา้ แข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็ นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงาม
ของโคมไฟนา้ แข็งยามค่าคืนตามอัธยาศัย
หมายเหตุ :ในกรณีที่เทศกาลนา้ แข็งปิ ดไม่ให้เข้าชม เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอื่นตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โรงแรม Sheraton Harbin Xiangfang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
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วันที่ 4
เช้า

กลางวัน

ฮาร์บิ น-ยาปู้ ลี่-ม้ าลากเลื่ อน-หมู่บ้านหิมะ (รวมรถอุทยานและค่าเข้ า )DREAM HOME (รวมค่าเข้า) – ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย
่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ

นาท่านออกเดินทางสู่ ยาปู้ลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) และนาท่าน นั่งม้าลากเลื่อน (สามารถนั่ง
ได้คนั ละ 4-6 ท่าน) ท่านจะได้ช มวิวพร้อมเปิ ดประสบการณ์ใหม่ในการนั่งม้าลากเลื่อนท่ามกลางน ้าแข็ง
ระหว่างทางรถม้าลากเลื่อนจะแวะให้ท่านได้รว่ มสนุกกับคนท้องถิ่น พร้อมเก็บภาพประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านออกเดิ นทางสู่ หมู่ บ้า นหิม ะ (ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง) ซึ่งห่างจากลานสกีย าปู้ลี่ 93
กิโลเมตร ตัง้ อยู่ตะวันตกเฉียงใต้ของแม่นา้ มูต่ านเจียง เป็ นหมูบ่ า้ นที่มีหิมะหนากว่า 1 เมตร วิวหมู่บา้ นงดงาม
มาก การก่อสร้างแต่ละบ้านเป็ นไปในรูปแบบเดียวกันทัง้ หมด เมื่อได้เข้าไปหมู่บา้ นนีเ้ หมือนเข้าไปในโลกของ
เทพนิยาย ที่นี่มีหิมะตกนานถึง 7 เดือนใน 1 ปี มีแค่ 2 ฤดู คือฤดูรอ้ น และฤดูหนาว หน้าร้อนจะมีฝนเยอะ หน้า
หนาวหิมะเริ่มตกตัง้ แต่เดือนตุลาคมถึงพฤษภาคม ความหนาของหิมะเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ 2 เมตร หมู่บา้ นแห่งนี ้
ถือว่ามีป ริมาณหิ มะที่ หนาและสะอาดที่สุดในประเทศจี น ชาวจี นจึงตัง้ ชื่อสถานที่แห่งนี ้ว่า “THE CHINA
SNOW TOWN” จากนัน้ นาท่านเข้าชม DREAM HOME (รวมค่าเข้าชม) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็ น

6
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คา่

่ ัก
ทีพ
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ที่ถ่ายทาหนัง ละคร และรายการต่างๆ ซึ่งมีความงดงามมาก ตัง้ อยู่ใกล้กับถนนคนเดิน XUEYUN ที่นี่ท่าน
สามารถเห็นความหลากหลายของ "เห็ดหิมะ" ที่สวยงาม เห็ดหิมะที่จริงแล้วเป็ นบ้านแต่ละบ้านที่ติดกัน เป็ น
บ้านเล็กๆ ความสูงเท่ากันหมด ตอนหิมะตกลงบนหลังคาทับถมกันจนดูคล้ายเห็ดจึงตัง้ ชื่อเห็ดหิมะ เป็ นรูปทรง
ธรรมชาติของประติมากรรมหิมะ ในที่ นี่ท่านสามารถชมความสวยงามของหมู่บา้ น ซึ่งเป็ น หิมะที่ขาวและ
สะอาดที่สดุ ถือว่าเป็ นจุดเด่นที่สดุ ของหมูบ่ า้ นแห่งนีเ้ ลยเลยทีเดียว
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

นาท่านชมแสงสียามกลางคืน ณ ถนนคนเดินแส่ยุ่นเจีย ซึ่งเป็ นถนนหลักเพียงแห่งเดียวของหมู่บา้ นหิมะ มี
ความยาว 500 เมตร เต็มไปด้วยความหลากหลายของสินค้าท้องถิ่น ขนม ผลไม้แช่แข็ง ของกิน ปิ ้งย่าง ร้าน
ขายเสือ้ ผ้ากันหนาว และร้านอาหาร ต่างๆ ยามค่าคืนสถานที่แห่งนี ้จะแขวนโคมไฟสีแดงหน้าบ้านเต็มไป
ตลอดสองข้างทาง ดูคล้ายๆเหมือนช่วงเทศกาลตรุษจีนเลยทีเดียว อิสระให้ท่านถ่ายรูป อิสระให้ท่านถ่ายรูป
ตามอัธยาศัย ชมบรรยากาศอันสวยงาม
โรงแรม Xuexiang Taipinggou Laoma Family Inn หรือเทียบเท่า อยู่ในหมู่บ้านหิมะ
(ไม่มีเตียงเสริม ในหนึ่งห้อง สามารถพักได้ 2-3 ท่าน เป็ นเตียงฮีตเตอร์ใหญ่ 1 เตียง)
หมายเหตุ เนื่องจากหมู่บ ้านหิมะ รถบัสไม่สามารถเข้าไปหมู่บ ้านได้ ต้องจอดไว้ดา้ นนอก และที่พักไม่มี
พนักงานยกกระเป๋ า ฉะนัน้ ลูกค้าต้องเตรียมกระเป๋ าใบเล็กที่ใช้สาหรับพัก 1 คืน (เนื่องจากต้องหิว้ กระเป๋ าเอง)
ส่วนกระเป๋ าใบใหญ่ฝากไว้กบั รถใหญ่ที่จอดรอด้านนอก และกรุณาเตรียมผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน และยาสีฟันไป
ด้วยค่ะ
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วันที่ 5 อิสระชมหมู่บ้านหิมะ-เมืองหมู่ตานเจียง
เช้า

กลางวัน

คา่
่ ัก
ทีพ

่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ

อิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศ รอบๆ หมู่บ้านหิมะ ไม่ว่ามองทางไหนก็เต็มไปด้วยสีขาว ปกคลุมไปด้วย
หิมะ วิวหมูบ่ า้ นงดงามมาก การก่อสร้างแต่ละบ้านเป็ นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด และท่านสามารถเล่น
กิจกรรมรอบๆหมูบ่ า้ นหิมะได้ อาทิเช่น สาดนา้ ร้อนขึน้ กลางอากาศหนาวติดลบ 20 องศา เป็ นอีกกิจกรรมที่
นิยมเล่นกันมากเมื่อมาถึงหมูบ่ า้ นหิมะ
หมายเหตุ ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตา่ งๆ ภายในหมูบ่ า้ นหิมะ หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามหัวหน้าทัวร์ไทย
หมายเหตุ : ท่านสามารถซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้
- เขาแกะหญ้า( YANG CAOSHAN) ซึ่งเป็ นเขาที่สงุ ที่สดุ ในหมู่บา้ นนี ้ แล้วห่างจากเมืองหิมะประมาณ 4.5
กิโลเมตร ซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามที่สดุ อีกจุดของหมูบ่ า้ น สูงกว่าระดับนา้ ทะเล 1,235 เมตร ซึ่งเป็ นจุดที่ชม
พระอาทิตย์ขนึ ้ และพระอาทิตย์ขนึ ้ ตกที่ดีที่สดุ เลยทีเดียว
(ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่ และชาระเงินกับไกด์ทอ้ งถิ่น)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองหมู่ตานเจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็ นหนึ่งเมืองศูนย์กลางความ
เจริญของเมืองทางภาคตะวันออกของมณฑล เป็ นจุดเชื่อมต่อการขนส่งทางบกกับทางทะเลที่สาคัญของพืน้ ที่
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือกับยูเรเซีย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Legend International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

นา้ ตกทะเลสาบจิง้ โป๋ (รวมรถแบตเตอรี่)-หมู่ตานเจียง(สนามบินหมู่ตาน
วันที่ 6
เจียง)-เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)(FM9510:16.50-21.50)
เช้า

8

่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
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กลางวัน
16.50 น.
21.50 น.
่ ัก
ทีพ

วันที่ 7
เช้า
12.00 น.
15.55 น.

9

นาท่านชม นา้ ตกทะเลสาบจิง้ โป๋ นา้ ตกขนาดใหญ่ที่ตงั้ อยู่ท่ามกลางอากาศหนาว ซึ่งนา้ ตกจะไหลกลายเป็ น
นา้ แข็งในสภาพที่ไหลจากที่สงู ลงสูท่ ะเลสาบ และให้ท่านได้เก็บภาพตามอิสระ
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินหมู่ตานเจียง
ออกเดินทางสู่ เซีย่ งไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ FM9510
เดินทางถึงสนามบิน สนามบินเซีย่ งไฮ้ผู่ตง จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั
โรงแรม Hangkong Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
(โรงแรมใกล้สนามบิน เพือ่ ความสะดวกในการต่อไฟลท์จัดโดยสายการบิน)

เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)-กรุ งเทพฯ(สนามบินสุ วรรณภูมิ)(FM833:12.0015.55)
่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินเซีย่ งไฮ้ผู่ตง
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FM833
เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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โปรแกรม: THE CHINA SNOW TOWN ฮาร์บิน หมู่ตานเจียง พักหรู 5 ดาว 7 วัน 5 คืน
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

36,900.-

36,900.-

5,500.-

ไม่รบั จอยแลนด์

วันที่ 12-18 ก.พ. 63

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 8,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน)

ราคานีไ้ ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท
ราคานีไ้ ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ท่าน/ทริป
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทถ่ี ือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครัง้

เงื่อนไขการให้บริการ
1.

2.

3.

4.

10

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่า
มัดจาที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
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ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ
ค่าทัวร์ทงั้ หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

11

คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึน้ ไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงิ นท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
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ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]

7.

รวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี นา้ มัน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทาการ ท่านละ 1,800 บาท
กระเป๋ าเดิ น ทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณี ที่ น ้าหนัก เกิ น กว่าที่ สายการบิ น ก าหนด 23
กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินนา้ หนักตามสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารที่ ส่งั เพิ่ มเอง, ค่า
โทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป //หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความ
ประทับใจในการให้บริการ
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
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บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่
อาจแก้ไขได้
บริษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่รับ ผิด ชอบใดๆ เหตุก ารณ์ที่ เ กิ ด จากสายการบิ น ภัย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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5.

รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานีค้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เ กิ ด ความผิด พลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่ เ กี่ ย วข้อง จนมีก ารยกเลิก ล่าช้า
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะ
ดาเนิ น โดยสุด ความสามารถที่ จ ะจัดบริก ารทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จ ะไม่คืน เงิ น ให้สาหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิน้ แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้ างบริษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ย วสถานที่ อื่ น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิท ธิ์ก ารจัด หานี ้โดยไม่แจ้ง ให้ท ราบ
ล่วงหน้า
10. ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติด ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้

สาหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยืน่ วีซ่าจีนสาหรับผู้ทถี่ อื พาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 1,800 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทาการ 2,775 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้ หลังขาวเท่านัน้ **
และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสือ้ สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้ เห็นฟัน มองเห็นทัง้ ใบหน้ารวมถึงใบหูทงั้ 2 ข้าง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
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3.

สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง
เท่านัน้ ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง , สาเนาสูติบัตรและสูติบัตรของ
เด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ ยวกับสถานที่ ศึกษา สถานที่ทางาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทางาน
ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉกุ เฉิง หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูต ตรวจสอบได้ว่าให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปั ญหา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้ กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ใ นระหว่างจัดระเบี ยบการยื่น วีซ่าใหม่ การเรีย กขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ทาวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญ าตให้เ ข้า -ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัท ทัวร์ฯ ไม่ท ราบกฎกติก า การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษั ท ฯ สามารถขอวีซ่า ให้ไ ด้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ ท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปด าเนิน การขอวีซ่าเข้าประเทศจี นด้วย
ตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,750 บาท
ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารที่ตอ้ งเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้ หลังขาวเท่านัน้ ]
และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิ วเตอร์
- ห้ามสวมเสือ้ สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้ เห็นฟัน มองเห็นทัง้ ใบหน้ารวมถึงใบหูทงั้ 2 ข้าง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
ใบอนุญาตการทางาน
หนังสือว่าจ้างในการทางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับร้านที่แปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซ่า
4. นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่ ้องจ่ายเพิม่ ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,125 บาท
[ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้ ]
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**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
นา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี นา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุ ณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME.............................................................
สถานภาพ
โสด แต่งงาน
หม้าย
หย่า
ไม่ได้จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................
ตาแหน่งงาน......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้งเบอร์ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...........................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด)
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