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เส ิน่หยาง จีห๋ลนิ ฮารบ์ ิน้ ฉางชุน  

6 วนั 4 คนื 
ก าหนดการเดนิทาง  ธนัวาคม 2562 – กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

โดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) 

 พระราชวงัเส ิน่หยางกูก้ง พระราชวงัอนัดบั 2 ของเผา่แมนจู 

 เกาะพระอาทติย ์ สถานทีใ่นการจดัเทศกาลแกะสลกัหมิะ 

 อลงัการกบังานเทศกาลน า้แข็งระดบัโลก Harbin Ice and Snow World  

 อสิระชอ้ปป้ิงถนนโบราณหมา่นชงิและถนนคนเดนิจงหยาง 

 พกัจีห๋ลนิ 1 คนื, ฮารบ์ ิน้ 1 คนื, ฉางชุน 1คนื, เสนิหยาง 1 คนื 

 มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

25-30 ธนัวาคม 2562   26,888.- 26,888.- 5,500.- 
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ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 350 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 
วนัแรก       กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

 

23.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ช ัน้ 3 เคาทเ์ตอร ์4 สายการบนินกสกูต๊ 

(XW) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าทา่นโหลดสมัภาระ 

วนัทีส่อง       ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานเสิน่หยางเถาเซยีน-เส ิน่หยาง-พระราชวงัโบราณ

เสิน่หยางกูก้ง-ถนนโบราณหมา่นชงิ-รา้นสนิคา้พืน้เมอืง-เส ิน่หยาง-จีห๋ลนิ 

02.45 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเสิน่หยางเถาเซยีน ประเทศจนี โดยสายการบนิ NOKSCOOT 

เทีย่วบนิที ่XW878 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

08.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเสิน่หยางเถาเซยีน ประเทศจนี (เวลาทอ้งถิน่ประเทศจนี เร็วกวา่

ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงเสิน่หยาง เมอืงหลวงของมณฑลเหลยีวหนงิ เมอืงเอกขนาดใหญ่ทีส่ดุ

แหง่อสีานเหนอืของจนี อกีทัง้เป็นศนูยก์ลางทางการเมอืง เศรษฐกจิ และการคมนาคมอกีดว้ย 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่พระราชวงัโบราณเสิน่หยางกูก้ง (Shenyang Imperial Palace) เริม่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1625 และสรา้งเสร็จในปี 1936 โดยชาวแมนจู โครงสรา้งของพระราชวัง มี

ลักษณะคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มในกรุงในปักกิง่ แต่แฝงสถาปัตยกรรมผสมระหว่างจีน 

มองโกเลียและแมนจูเขา้ดว้ยกัน ภายในมอีาคารกว่า 300 หลังบนเนื้อที่กว่า 60,000 ตาราง

เมตร ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 

 น าท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณหมา่นชงิ เป็นถนนโบราณสไตล์บา้นจีนโบราณ ที่นี่จะมรีา้นคา้

ต่างๆ และอาหารทอ้งถื่นมากมายใหท้่านไดล้ิม้ลอง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

บา่ย  น าทา่นชม รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงฮารบ์ ิน้ตามอธัยาศัย 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงจีห๋ลนิ (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) เมอืงที่มปีระวัตยิาวนาน

ตัง้แต่สมัยราชวงศ์หมงิ เดมิคือป้อมปราการ เรียกว่า ฉวงฉ่าง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2)  

ทีพ่กั  โรงแรม Heng Yang Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 

27 ธนัวาคม 62 – 01 มกราคม 63 

(วนัปีใหม)่ 
  27,888.- 27,888.- 5,500.- 

01 - 06 มกราคม 2563   26,888.- 26,888.- 5,500.- 

08 - 13 มกราคม 2563   21,888.- 21,888.- 5,500.- 

05 - 10 กมุภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆบชูา)   22,888.- 22,888.- 5,500.- 

07 - 12 กมุภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆบชูา)   22,888.- 22,888.- 5,500.- 

12 - 17 กมุภาพนัธ ์2563   21,888.- 21,888.- 5,500.- 

14 - 19 กมุภาพนัธ ์2563   21,888.- 21,888.- 5,500.- 
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วนัทีส่าม      จีห๋ลนิ-ฮารบ์ ิน้-เกาะพระอาทติย ์(รวมรถราง)- ชมเทศกาลแกะสลกัหมิะ-เทศกาลโคมไฟ

น า้แข็งฮารบ์ ิน้ (21th Harbin Ice and Snow World) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮารบ์ ิน้ ระหว่างทางท่านสามารถชมความสวยงามของเมอืงหมิะ (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เกาะพระอาทติย ์(Sun Island) 
เกาะขนาดใหญ่ ตัง้อยูท่างตอนเหนือของแมน่ ้าซงฮัว
เจยีง มเีนื้อทีป่ระมาณ 3,800 เฮคเตอร ์สถานทีห่นึง่
ในการจัด เทศกาลแกะสลกัหมิะ เป็นประจ าทกุปี ซึง่

หมิะจะถูกแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ มากมาย และมี
กจิกรรมหลากหลายชนิด อาทิเช่น สเก็ตน ้ าแข็ง, 
เลือ่นหมิะ, น่ังรถมา้ เป็นตน้ (หมายเหต ุ: ราคาทวัร์
ไมร่วมคา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ )  

(ก าหนดการจดังานปีนี ้32th International Snow Sculpture Art Expo ประมาณวนัที ่

20 ธนัวาคม 2019 – กมุภาพนัธ ์2020) 

น าท่านเดนิทางสู ่เทศกาลโคมไฟน า้แข็งฮารบ์ ิน้ ซึง่เป็นเทศกาลประจ าปีทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลก  

ไฮไลทข์องงานก็คอืประตมิากรรมน ้าแข็งรูปร่างต่างๆ จัดแสดงโชวม์ากกว่า 2,000 ชิน้ ไมว่่าจะเป็น

ปราสาท หอคอย พระราชวัง โดยใชน้ ้าแข็ง 180,000 ลูกบาศกเ์มตร และ หมิะอกี 150,000 

ลกูบาศกเ์มตร ประตมิากรรมน ้าแข็งเหลา่นีจ้ะสวยงามมากๆ ในชว่งกลางคนื เพราะไฟ LED ทีป่ระดับ

อยูด่า้นในน ้าแข็ง จะสอ่งแสงหลากสสีัน 

สรา้งความสวยงามและโรแมนตกิมากๆ 

ท่ามกลางอุณหภูมติ ิดลบ ทัง้ยังไดรั้บ

การยกย่องว่าน่าเที่ยวติดอันดับ 1-35 

ของจีน แต่ส าหรับต่างประเทศแลว้

เทศกาลน ้าแข็งเมอืงฮารบ์นิถือเป็นงาน

ใหญอ่นัดับ 4 เทยีบกบัเทศกาลน ้าแข็งที่

เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่ น เทศกาล

คาร์นิวาล ฤดูหนาว ที่ควเิบค ประเทศ

แคนาดา และเทศกาลสกีที่ประเทศ

นอรเ์วย ์อสิระใหท้า่นเทีย่วชมอธัยาศัย  

(ก าหนดการจดังานปีนี ้21th Harbin Ice and Snow World ประมาณวนัที ่ประมาณวนัที ่

21 ธนัวาคม 2019 – กมุภาพนัธ ์2020) 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)  

ทีพ่กั  โรงแรม Starway Hotel Harbin Convention & Exhibition Center หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่     รา้นศลิปะรสัเซยี-โบสถเ์ซ็นโซเฟีย (ชมดา้นนอก)-ถนนคนเดนิจงหยาง-อนสุาวรยีฝ์ั่งหง 

 สวนสตาลนิ-ฮารบ์ ิน้-ฉางชุน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าทา่นชม รา้นศลิปะรสัเซยี สนิคา้ทีก่ลิน่อายวัฒนธรรมจากรัสเซยีอยูจ่ านวนมาก เชน่ ตุ๊กตามาตรี

ออซคา หรอืตุ๊กตาแมลู่กดก กล่องจวิเวอรร์ี ่จากฝีมอืของชา่งชาวรัสเซยี , ไขฟ่าแบรเ์ช , ผา้คลุม

ไหล ่เป็นตน้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมหรอืซือ้ตามอธัยาศัย 

น าทา่นชม โบสถเ์ซ็นโซเฟีย (ชมดา้นนอก) โบสถค์รสิตน์กิายออรโ์ธดอกซ ์ทีส่รา้งขึน้ใน ปี ค.ศ 

1907 ซึง่แสดงถงึวัฒนธรรมรัสเซยีทีไ่ดเ้ขา้มามอีทิธพิลในเมอืงฮารบ์นิ บรเิวณรอบๆโบสถม์ตีกึที่

สรา้งเป็นสไตลรั์สเซยีอยูห่ลายตกึ ถอืวา่เป็นแลนดม์ารค์ทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยทเีดยีว 

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิจงหยาง (Zhongyang Pedestrian Street) อกีแลนดม์ารค์

หนึง่ทีพ่ลาดไมไ่ด ้มคีวามยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีป่ดูว้ยหนิสเีขยีวออ่นทัง้สาย ถนน

สายนี้มสีไตลก์ารกอ่สรา้งทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะ สองขา้งทางมอีาคารบา้นเรอืนสไตลย์โุรป และทุก

วันนี ้ถนนสายนีก้็ยงัคงเป็นสวรรคแ์หง่การชอ้ปป้ิงของเมอืงฮารบ์ ิน้ไมเ่ปลีย่นแปลง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่อนุสาวรยีฝ์ั่งหง (Harbin Flood Control Memorial Tower) ซึง่ตัง้อยู ่ณ 

บรเิวณชายฝ่ังแมน่ ้าซงฮวั เป็นอนุสรณ์ระลกึถงึความพยายามของชาวเมอืงฮารบ์นิทีพ่ยายามตอ่สูก้บั

อทุกภยัครัง้ใหญเ่มือ่ปี ค.ศ.1957 ฐานของอนุสาวรยีส์รา้งเป็นสระรูปพระจันทรเ์สีย้ว 3 ชัน้ ดา้นหลัง

ประกอบดว้ยเสาและระเบยีงโคง้แบบโรมนั ซึง่แสดงถงึความสามคัคขีองชาวเมอืงฮารบ์ ิน้ 

https://www.triphobo.com/places/harbin-china/harbin-flood-control-memorial-tower
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น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสตาลนิ (Stalin Park) ตัง้อยูอ่ยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าซงฮวั สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1953 

ซึง่มรีูปแบบทีรั่บอทิธพิลจากศลิปกรรมของทวปียุโรป ทุกท่านจะไดเ้ห็นววิธรรมชาตทิีส่วยงาม มี

หลากหลายกจิกรรมใหเ้ล่น อาท ิสนัุขลากเลือ่น สกลีม ขีม่า้ รถหมิะ และก็สไลเดอร ์ฯลฯ ใหท้่าน

เพลดิเพลนิ (หมายเหต ุ: ราคาทวัรไ์มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆ ) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉางชุน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) เมอืงฤดูใบไมผ้ลแิห่งเขต

เหนอืของจนี แตเ่ดมิฉางชนุเป็นศนูยก์ลางอ านาจของเผา่แมนจู เมือ่ญีปุ่่ นเขา้ยดึครองเขตแมนจูเรยี 

ค.ศ.1938-1945 ไดส้ถาปนาเป็นรัฐแมนจูกัว และไดป้ระกาศตัง้ฉางชนุเป็นเมอืงหลวงหลังญีปุ่่ นสิน้

อ านาจ  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8)  

ทีพ่กั  โรงแรม Guoshang Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีห่า้     วงัปูย-ีกระทรวงท ัง้แปดของแมนจู (ชมดา้นนอก)-จตัุรสัเหวนิฮ ัว่-รา้นคา้ภาพวาดขนนก 

ฉางชุน-เส ิน่หยาง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าทา่นเดนิทางสู ่วงัปยู ีหรอื พระราชวงัจอมปลอม ซึง่เป็นทีป่ระทับของจักรพรรดปิยู ีจักรพรรดิ

องคส์ดุทา้ยแหง่รผาชวงศช์งิหรอืกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของแผน่ดนิ นอกจากนีใ้หท้า่นชมหอ้งหับตา่งๆ

ทีป่ยูเีคยใชน้อน , น่ังสบูบหุรี ่, อา่นหนังสอื และใชค้วามคดิตามล าพัง มรีปูภาพและจดหมายใหเ้ห็น

ภาพในชว่งนัน้ และจัดเป็นพพิธิภณัฑแ์สดงชวีติความเป็นอยูใ่นวัง   

น าทา่นชม กระทรวงทัง้แปดของแมนจ ู(ชมดา้นนอก) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงฉางชนุ ซึง่ประกอบดว้ย 

8 กระทรวงของสมัยรัฐแนจูกัว ประกอบไปดว้ยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุตธิรรม กระทรวง

พาณชิย ์กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร และ

กระทรวงสาธารณสขุ กอ่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1936 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

บ่าย  น าทา่นชม จตัรุสัเหวนิฮ ัว่ หรอื ลานวฒันธรรม เป็นลานวัฒนธรรม เป็นลานกวา้ง ขนาดใหญ่ของ

เมอืงฉางชนุ นับเป็นสญัลักษณ์สิง่กอ่สรา้งของเมอืง  

น าทา่นชม รา้นคา้ภาพวาดขนนก ทีท่ าจากขนสตัว ์โดยเฉพาะขนนกทีน่ ามาประดษิฐป์ระดอยได ้

อยา่งงดงามมาก ซึง่จะท าใหท้า่นเพลดิเพลนิและประทบัใจกบัภาพวาดของจติรกรของชาวเสิน่หยา

งอยา่งไมรู่ล้มื 
น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงเสิน่หยาง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) ระหวา่งทางทา่น

จะไดส้มัผัสธรรมชาตทิีแ่สนงดงามทัง้ 2 ขา้งทาง 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (11)  
ทีพ่กั  โรงแรม Vienna International Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัทีห่ก     ทา่อากาศยานเสิน่หยางเถาเซยีน-กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

 

เชา้  บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 
น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเสิน่หยางเถาเซยีน เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

10.15 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ NOKSCOOT 

เทีย่วบนิที ่XW877 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 350 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้น

สนิคา้พืน้เมอืง, รา้นศลิปะรสัเซยีม, รา้นภาพวาดขนนก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีล

กบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่น

แวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้

ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

** ไมร่บัจอยแลนด ์** 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,000.- 
(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ และไมร่วมคา่วซีา่) 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ช ิน้ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. 
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี แบบธรรมดา 4 วนัท าการ ทา่นละ 2,200 บาท/ วซี่าจนีแบบ

ดว่น 2 วนัท าการ ทา่นละ 3,500 บาท  
× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 350 หยวน/ทรปิ/ตอ่ท่าน  ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิเ์ก็บเพิม่ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 
× คา่วซีา่จนีส าหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดีทีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวัน
เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 
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 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั ้งหนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ        
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 
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หมายเหต ุ:  การขอวซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ  ทา่นละ 2,200 บาท         
   การขอวซีา่จนีแบบดว่น       2 วนัท าการ  ทา่นละ 3,500 บาท  

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย  

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ  

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายโุดยนับจากวันทีเ่ดนิทาง

กลับมาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดรั้บวซีา่จนี กรณุาถา่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์เลม่เกา่ และ

ส าเนาหนา้วซีา่จนี จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** (หมายเหต ุ: หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุดใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

ถา้เกดิการช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ย ิม้หา้มเห็น

ฟนั มองเห็นท ัง้ใบหนา้และใบหทู ัง้สองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว 

เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไมส่วมเครือ่งประดบั 

สรอ้ย ตา่งหู เเวน่ตาเเฟช ัน่ เเวน่สายตา รูปถา่ยมอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 

ใบ และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์** หา้มขดี

เขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถา่ยช ารุด 

และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

4. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อ

ประโยชนข์องตัวทา่นเอง)  

5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 

ดงันี ้

5.1 เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  

5.1.1 ส าเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอายตุ า่กวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 

  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 

  5.1.4 กรณีชือ่ไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 ส าเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอายตุ า่กวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

5.2.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 

5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 

5.2.4 กรณีชือ่ไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเทา่นัน้ 

      หมายเหต ุ:  

 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ และหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไป

ด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้

กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

 เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิท

ทัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทาง และยกเวน้การท าวซีา่จนี 

ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิา

ในรายละเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายใน

ระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 

 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั  ทา่นละ 5,500 บาท  

 หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้ีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
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 น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

 น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

 น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี  ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ผูเ้ดนิทางกรณุากรอกเอกสารดา้นลา่งนี!้!!! 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หยา่   ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน   

  จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส................................................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่    

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

รหสัไปรษณีย.์............................. โทรศพัทบ์า้น....................................มอืถอื................................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์...................โทรศพัทบ์า้น........................................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่.................................................................. 

ต าแหนง่งาน

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา ปจัจบุนั(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………...….....….............. 

........................... ............................... รหสัไปรษณีย ์................................โทร................................ 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีาร

โทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

กรณีปจัจบุนัทา่นเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกทีอ่ยูส่ถานทีท่ างานลา่สดุกอ่นเกษยีณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

................................................... รหสัไปรษณีย ์...........................โทร............................................ 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีาร

โทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    ไมเ่คย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ ุ

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

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์ 

ส าหรบัคนโสดขอใหร้ะบชุือ่บดิา-มารดา / ส าหรบัทา่นทีส่มรสแลว้ใหร้ะบชุือ่สาม ีหรอื ภรรยา เทา่น ัน้!! 

(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. บดิา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

2. มารดา ชือ่ (MISS. / MRS.) 

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

3. สาม ีหรอื ภรรยา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

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



         XWSHE04 ซปุตาร ์ฮารบ์ิน้น ้าแข็งหมิะ 
 

หมายเหต ุ

**กรณุาระบเุบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ีท่ างาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็น

จรงิเพือ่ใชใ้นการขอยืน่วซีา่ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบ

อยา่งเครง่ครดั) 

** แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 

  


