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**แจกฟร ีถงุมอื ทีปิ่ดห ูและผา้พนัคอ และแผน่ความรอ้น 1 ชุด รบัทีฮ่ารบ์ ิน้** 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  5-11 / 19-25 ธ.ค. 60 31,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  26 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61 33,900.- 
 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ -สนามบนิดอนเมอืง   

2 

สนามบนิดอนเมอืง (XW878/02.45-08.50น.)-เสิน่หยาง-รา้นเสือ้

กนัหนาว-พระราชวังเสิน่หยางกูก้ง-ถนนโบราณหมา่นชงิ- 

ถนนจงเจยี 

✈ O O 

Ruifeng international 

Hotel ระดับ 4 ดาว หรอื

เทยีบเทา่ 

3 เสิน่หยาง-ฉางชนุ-พพิธิภณัฑแ์มนจ-ูถนนคนเดนิฉงชิง่ O O O 
BCCI Hotel ระดับ 4 ดาว 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

ฉางชนุ-ถา่ยรปูดา้นนอกโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ถนนจงยาง-สวนสตา

ลนิ-อนุสาวรยีฝ่ั์งหงส-์เทศกาลโคมไฟน ้าแข็ง HARBIN ICE & 

SNOW FESTIVAL 2018 กรณีทีแ่หลง่ทอ่งเทีย่วปิด จะถกูเปลีย่น

สถานทีเ่ทีย่วทีเ่หมาะสม*** 

O O O 
Weijing holiday Hotel 

ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ฮารบ์ ิน้-ชมคฤหาสนว์อลการ-์เลน่สก ีณ ลานสกคีฤหาสนว์อลการ์

(ฟรสีกลีอ้ยางคนละ 1 รอบ)-รา้นสนิคา้รัสเซยี-เมอืงจีห๋ลนิ 
O O O 

Yang Jilin Hotel ระดับ 4 

ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

6 จีห๋ลนิ-เกาะฉางไป๋-ถา่ยรปูโบสถค์าทอลคิ-เสิน่หยาง O O O 

Ruifeng International 

Hotel ระดับ 4 ดาว หรอื

เทยีบเทา่ 

7 
เสิน่หยาง – กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)  

(XW877/10.15-15.10 น.) 
O ✈  

บนิตรงเสิน่หยาง Harbin Ice & Snow Festival 
 7 วนั 5 คนื (XW) 

 

โดยสายการบนินกสกูต๊ 
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วนัแรก       กรงุเทพฯ -สนามบนิดอนเมอืง 

วนัทีส่อง         สนามบนิดอนเมอืง-เส ิน่หยาง-รา้นเสือ้ผา้กนัหนาว-พระราชวงัเส ิน่หยางกูก้ง- 

                      ถนนโบราณหมา่นชงิ-ถนนจงเจยี 

02.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงตา้เหลยีน โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW878 

(ไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่งบนิ) 

 

08.50 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงเส ิน่หยาง (Tao Xian International) หรอื 

ทีม่ชี ือ่เรยีกในภาษาแมนจูวา่ มกุเดน ซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเหลยีวห

นงิ ในอดตีเคยอยูใ่ตก้ารปกครองของรัสเซยีจนถงึ ปี ค.ศ. 1931 จงึตกเป็น

ของญีปุ่่ น และกลับมาอยูภ่ายใตก้ารดแูลของรัสเซยีอกีครัง้ในปี ค.ศ. 1945

ปัจจบุันเป็นหนึง่ในเมอืงอตุสาหกรรมทีใ่หญแ่ละมคีวามส าคัญทีส่ดุ 

นอกจากนัน้ยังเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมทางภมูภิาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

หรอืตงเป่ยของจนี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 

 

 

 เดนิทางสู ่รา้นเสือ้ผา้กนัหนาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เสือ้ผา้กนัหนาวตามอธัยาศัย  

จากนัน้เทีย่วชม พระราชวงัโบราณเสิน่หยางกูก้ง โบราณสถานจากสมยัตน้

ราชวงศช์งิทีไ่ดรั้บการดแูลรักษาเป็นอยา่งด ีและมลีักษณะคลา้ยคลงึกนัมากกบั

พระราชวังหลวงทีก่รงุปักกิง่ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1625 ภายหลังจากทีร่าชวงศแ์มนจู

ไดส้ถาปนาใหเ้สิน่หยางเป็นราชธาน ีประกอบดว้ยต าหนักใหญน่อ้ยกวา่ 300 หอ้งบน

พืน้ทีก่วา่ 60,000 ตารางเมตร ภายหลังจากทีร่าชวงศห์มงิถกูโคน่ลม้ลง (ค.ศ.1368-

1644) ชาวแมนจกู็ไดส้ถาปนาราชวงศช์งิขึน้ ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยูท่ีก่รงุปักกิง่ 

และใชเ้สิน่หยางเป็นเมอืงหลวงแหง่ทีส่อง รวมทัง้ใชพ้ระราชวังแหง่นีเ้ป็นทีป่ระทับ

ขององคจ์ักรพรรดเิมือ่ครัง้เสด็จเยอืนทางเหนอื  

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นชม ถนนโบราณหมา่นชงิ หรอื ถนนแมนจ ูทีม่บีรรยากาศแบบโบราณ 

เหมอืนน าทา่นกลับสูอ่ดตีเมือ่สามรอ้ยกวา่ปีทีแ่ลว้ อสิระชอ้ปป้ิง ถนนจงเจยี ใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงเสิน่หยาง หลังจากนัน้น าทา่นเดนิเลน่ที ่ถนนคนเดนิจง

เจยี ซึง่เป็นถนนคนเดนิแหง่แรกของเมอืงเสิน่หยางและเป็นถนนคนเดนิแหง่แรกของ

จนี ความยาว 1500 เมตร เริม่นับจากราชวงศห์มงิชงิยาวนานถงึ 369 ปี ในถนนคน

เดนิมรีา้นคา้พืน้เมอืงหลังหลาย ลกูคา้สามารถเดนิชอ๊ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั Ruifeng international Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เส ิน่หยาง 

วนัทีส่าม         เส ิน่หยาง-ฉางชุน-พพิธิภณัฑแ์มนจ-ูถนนคนเดนิฉงชิง่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

23.30 น. คณะพรอ้มกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารขาออก ช ัน้ 3 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ NOK SCOOT โดยมเีจา้หนา้ที่บรษัิทฯ คอยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 
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 เดนิทางสู ่เมอืงฉางชุน เมอืงฤดูใบไมผ้ลแิห่งเขตเหนือของจนี ระหว่างทางใหท้่าน

ไดพ้ักผอ่นหรอืชมววิทวิทัศนท์ัง้สองขา้งทาง แตเ่ดมิฉางชนุเป็นศนูยก์ลางอ านาจของ

เผ่าแมนจู เมือ่ญี่ปุ่ นเขา้ยดึครองเขตแมนจูเรยี ค.ศ.1938-1945 ไดส้ถาปนาเป็นรัฐ

แมนจูกวัและไดป้ระกาศตัง้ฉางชนุเป็นเมอืงหลวง หลังญีปุ่่ นสิน้อ านาจฉางชนุคงเป็น

เมอืงหลวงของมณฑลจีห๋ลนิ ต่อมา ค.ศ.1950 จนีไดรั้บความชว่ยเหลอืจากประเทศ

รัสเซยี ไดจั้ดตัง้โรงงานผลติรถยนต์แห่งแรกขึน้ที่นี่ รถรุ่นแรกที่ผลติไดช้ือ่เจยีฟาง

ขนาด 95 แรงมา้ จากนัน้ก็พัฒนาผลติรถลมีูซนีธงแดงและรถยนตอ์ืน่ๆ ปัจจุบันฉาง

ชนุกลายเป็นแหล่งอตุสาหกรรมรถยนต ์มโีรงงานผลติรถทีม่ชี ือ่เสยีง เชน่ โฟลค์สวา

เกน เซีย่งไฮ-้จเีอ็ม 

 

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ 

4.30 ช ัว่โมง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านชม พิพิธภณัฑ์แมนจู ซึ่งตั ้งอยู่ใจกลางเมืองฉางชุนบนถนนซินหมิน 

ประกอบดว้ยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุตธิรรม น าท่านชม วังจอมปลอม (ปูย)ี 

พระราชวังสุดทา้ยซึง่เป็นที่ประทับของจักรพรรดิปูยี จักรพรรดิองค์สุดทา้ยแห่ง

ราชวงศช์งิหรอืกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของแผน่ดนิจนี ประทับอยูใ่นชว่งปี ค.ศ.1949 ซึง่

ญีปุ่่ นยดึครองแผ่นดนิจนี และเพื่อลดแรงเสยีดทานจากประชาชนจงึก่อตัง้แมนจูกัว

และยกฐานะใหป้ยูขี ึน้มาเป็นจักรพรรดกิังซแีห่งแมนจูทีป่กครองเว่ยหวังกง ชมหอ้ง

ต่างๆ ที่ปูยเีคยใชน้อน น่ังสูบบุหรี ่อ่านหนังสอื มรีูปภาพและจดหมายใหเ้ห็นภาพ

ในชว่งนัน้และจัดเป็นพพิธิภัณฑแ์สดงชวีติความเป็นอยูใ่นวัง ในชว่งปลายทศวรรษที ่

50 ปูยีไดรั้บไดรั้บอนุญาตใหท้ างานที่มหาวิทยาลัยในปักกิ่งก่อนจบชีวิตดว้ย

โรคมะเร็งในปี ค.ศ.1967 จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิฉงชิง่ ใหท้่านไดส้ัมผัส

บรรยากาศเมอืงฉางชนุ  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั BCCI Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ฉางชุน  

วนัทีส่ ี ่          ฉางชุน-ฮารบ์ ิน้-ถา่ยรปูดา้นนอกโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ถนนจงยาง-สวนสตาลนิ-   

                    อนสุาวรยีฝ์ั่งหง-เทศกาลโคมไฟน า้แข็ง HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2018 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดนิทางสู ่เมอืงฮารบ์ ิน้ เมอืงหลวงของมณฑลเฮยหลงเจยีงทางภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนอืของจนี น าทา่น ชมภายนอกโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ซึง่เป็น 1 ใน

โบสถค์รสิต ์17 แหง่ ซึง่แสดงถงึวัฒนธรรมรัสเซยีทีไ่ดเ้ขา้มามอีทิธพิลในฮารบ์ ิน้  

โบสถโ์ซเฟีย เป็นโบสถน์กิายออรโ์ธด็อกซท์ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ 1907 ภายหลังจากที่

ทหารรัสเซยีตอ้งประสบกบัความพา่ยแพใ้นสงครามรัสเซยี–ญีปุ่่ น (ค.ศ.1904–1905) 

โดยชาวรัสเซยีไดส้รา้งโบสถแ์หง่นีข้ ึน้เพือ่เป็นทีพั่กพงิทางใจ และสรา้งขวัญก าลังใจ

ใหแ้กก่องทหารรัสเซยีทีเ่ขา้มาประจ าอยู ่ณ ทีน่ี ้โบสถแ์หง่นีไ้ดรั้บบรูณะอกีครัง้ในปี 

ค.ศ.1923 และหลังจากทีใ่ชเ้วลาในการซอ่มแซมตอ่เตมินานถงึ 9 ปี โบสถเ์ซนต์

โซเฟียก็ไดก้ลายเป็นโบสถอ์อรโ์ธด็อกซท์ีใ่หญท่ีส่ดุในภาคพืน้เอเซยีตะวันออก ตัว

โบสถส์งู 53 เมตร มโีถงหลกัทีม่หีลังคารปูหัวหอมสรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบไบ

 

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ 4

ช ัว่โมง 
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แซนไทนค์ลา้ยกบัสถาปัตยกรรมของจัตรัุสแดงในกรงุมอสโคว จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง

ยา่น จงยางปู้ สงิเจีย้ หรอื ถนนจงยางตา้เจยี เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝาก

และของทีร่ะลกึ ณ ยา่นการคา้ของเมอืงฮารบ์ ิน้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย 

ชม สวนสตาลนิ หรอื ซือ่ตา้หลนิกงหยวน รมิฝ่ังแมน่ ้าซงฮวั โดยสวนแหง่นีถ้กู

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1953 ซึง่มรีปูแบบทีรั่บอทิธพิลจากศลิปกรรมของทวปียโุรปแตม่ี

ความสมบรูณ์แบบกวา่และมเีอกลักษณ์ทีห่า้วหาญ ซึง่เปรยีบเสมอืนอปุนสิยัของชาว

เหนอืของประเทศจนี เพือ่เป็นหลักฐานถงึสมัพันธภาพอนัดตีอ่กนัระหวา่งสองชาติ

มหาอ านาจแหง่โลกคอมมวินสิต ์ทกุทา่นจะไดเ้ห็นววิหมิะธรรมชาตทิีส่วยงามและ

กจิกรรมการเลน่สกบีนแมน่ ้าซงฮวัทีก่ลายเป็นน ้าแข็งทัง้สายน ้า พรอ้มกจิกรรมบน

น ้าแข็งทีแ่สนสนุก เชน่ บนัไดน ้าแข็ง แครเ่ลือ่นหมิะเป็นตน้ น าทา่นชม อนสุาวรยีฝ์ั่ง

หง ซึง่ตัง้อยู ่ณ บรเิวณชายฝ่ังแมน่ ้าซงฮวั เป็นอนุสรณ์ระลกึถงึความพยายามของ

ชาวเมอืงฮารบ์นิทีพ่ยายามตอ่สูก้บัอทุกภยัครัง้ใหญเ่มือ่ปี ค.ศ.1957 ซึง่น ้าในแมน่ ้า

ซงฮวัเจยีงสงูกวา่ตวัเมอืงฮารบ์ ิน้ 7 เมตร และเหลอืเพยีง 20 เซนตเิมตรน ้าก็จะทะลกั

เขา้มาในตัวเมอืง จงึไดม้กีารสรา้งเขือ่นใหส้งูขึน้อกี 30 เซนตเิมตร ตลอดแนวเขือ่น

กวา่ 140 กโิลเมตรเป็นเวลา 28 วัน จนในทีส่ดุน ้าก็ไมไ่หลเขา้มาทว่มเมอืงฮารบ์ ิน้

ทัง้ๆ ทีก่ระแสน ้าในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน ้าทีส่งูทีส่ดุในรอบ 52 ปี อนุสาวรยีเ์ป็น

เสาทรงกลมแบบโรมนั สงู 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรปูแกะสลกักลุม่กรรมกรชาวนา 

ทหาร ขา้ราชการ และนักศกึษาทีร่ว่มใจรว่มแรงกนั แสดงถงึสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ใน

ตอนนัน้ ฐานของอนุสาวรยีส์รา้งเป็นสระรปูพระจันทรเ์สีย้ว 3 ชัน้ ชัน้ลา่งเป็นระดบัน ้า

ในปี ค.ศ. 1932 ทีเ่คยสรา้งความเสยีหายใหก้บัเมอืงฮารบ์ ิน้เป็นอยา่งมาก สระชัน้ที ่2 

เป็นระดับน ้าในปี ค.ศ. 1957 เทา่กบัระดับน ้าเมือ่ 52 ปีกอ่น ซึง่สงูกวา่ระดบัน ้าปี ค.ศ. 

1932 ถงึ 0.58 เซนตเิมตร ปีค.ศ. 2001 สรา้งสระขึน้เป็นชัน้ที ่3 เพือ่บนัทกึระดับน ้า 

ซึง่สงูขึน้อกี 0.75 เซนตเิมตร ดา้นหลังประกอบดว้ยเสาและระเบยีงโคง้แบบโรมนั ซึง่

แสดงถงึความสามคัคขีองชาวเมอืงฮารบ์ ิน้  

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านชม เทศกาลโคมไฟน า้แข็ง (Harbin 2018 International Ice and 

Snow Festival) หรอืนทิรรศการและศลิปกรรมการแกะสลักน ้าแข็งประจ าปีของฮาร์

บิน้ ปิงเสวีย่ตา้ซือ่เจีย้ ทีเ่มอืงฮารบ์ ิน้ซ ึง่มฤีดูเยอืกแข็งทีย่าวนาน ท าใหฮ้ารบ์ ิน้ซ ึง่อยู่

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจนีกลายเป็นเมอืงน ้าแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดท าให ้

แมน่ ้าซงฮัวกลายเป็นลานน ้าแข็งทีท่ัง้หนาและกวา้งใหญ่ ทีผู่ม้าร่วมงานใชเ้ล่นสไล

เดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี้ สเก็ตน ้ าแข็งและสกีกันอย่าง

สนุกสนาน มกีารน าน ้าแข็งกอ้นโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ใหท้่านชมความงดงาม

ของโคมไฟน ้าแข็งยามค ่าคนืตามอัธยาศัย (หมายเหตุ : เทศกาลโคมไฟน า้แข็ง 

เปิดวนัที ่21 ธ.ค. 2560 กรุป๊ทวัรท์ ีอ่อกเดนิทางกอ่นวนัที ่21 ธ.ค. 60 จะถูก

เปลีย่นเป็น สวนสนกุ Ice and Snow World แทน) 
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ทีพ่กั  Weijing holiday Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ฮารบ์ ิน้ 

วนัทีห่า้          ฮารบ์ ิน้-ชมคฤหาสนว์อลการ-์เลน่สก ีณ ลานสกคีฤหาสนว์อลการ ์ 

                     (ฟรสีกลีอ้ยางคนละ1 รอบ)-รา้นสนิคา้รสัเซยี-เมอืงจีห๋ลนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดนิทางสู ่คฤหาสนว์อลการ ์(VOLGA MANOR ) เมือ่ไปถงึจะมเีจา้หนา้ทีแ่ตง่

กายเป็นชดุประจ าชาตรัิสเซยีคอยใหก้ารตอ้นรับผูท้ีม่าเยอืนคฤหาสนว์อลการ ์โดยที่

บรเิวณแหง่นีม้พีืน้ที ่6 แสนกวา่ตารางเมตร ใชท้นุสรา้งถงึหนึง่รอ้ยหา้สบิกวา่ลา้น

หยวน จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลน่สก ีณ ลานสกภีายในคฤหาสนว์อลการ ์(ฟรสีกี

ลอ้ยาง คนละ1 รอบ) สกขีองทีน่ีจ่ะแตกตา่งจากทีอ่ืน่เลน่งา่ยกวา่เป็นสกทีีผ่กูตดิกบั

รองเทา้ ท าใหผู้ท้ีไ่มม่ปีระสบการณ์ในการเลน่มากอ่นกส็ามารถลองเลน่ดไูด ้หรอืทา่น

อาจเลอืกถา่ยรปู ความงดงามของสถานทีท่อ่งเทีย่วตามอธัยาศัย น าทา่นสู ่รา้น

สนิคา้รสัเซยี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดนิทาง สูเ่มอืงจีห๋ลนิ เมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานตัง้แตส่มยัราชวงศห์มงิ เดมิคอื

ป้อมปราการเรยีกวา่ ฉวงฉา่ง เป็น 1 ใน 6 เมอืงของจนีทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ไมเ่คย

ขาดแคลนน ้า มแีมน่ ้าซงฮวัเจยีงไหลผา่นกลางเมอืงในวงลอ้มของขนุเขา 

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ  

5 ช ัว่โมง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั Yang Jilin Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ จีห๋ลนิ 

วนัทีห่ก         จ ีห๋ลนิ-เกาะฉางไป๋-ถา่ยรปูดา้นนอกโบสถค์าทอลกิ-เส ิน่หยาง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะฉางไป๋ ตัง้อยูร่มิน ้าแมน่ ้าซงฮวัเจยีงเมอืงจีห๋ลนิ อยูร่ะหวา่ง

สะพานซงเจยีงและสะพานชงิหยวน ซึง่เป็นทีส่ าคัญส าหรับนกทีอ่าศัยหลบหนาวและ

เป็นจดุชมน ้าคา้งแข็งบนตน้ไมท้ีด่ทีีส่ดุ มนีกเป็ดน ้าอพยพหนหีนาวมาทีน่ีป่ระมาณ 

20 ชนดิ อาศัยอยูท่ีน่ีท่กุปี สตัวใ์กลส้ญูพันธุ ์เชน่ นกเป็ดน ้า และเป็ดไบคาล ปัจจบุนั

นีน้กอาศัยอยูบ่นเกาะมปีระมาณ 2000 กวา่ตวั ทกุปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วมาถา่ยรปูชมววิ

ทีน่ี ้กลายเป็นสวนสาธารณะมชีือ่เสยีงแหง่หนึง่ หลังจากนัน้น าทา่นถา่ยรปูนอก

โบสถค์าทอลกิ หรอืโบสถค์รสิตจกัรจีห๋ลนิ ซึง่มชีือ่ศกัด ิส์ทิธิ ์"พระหฤทยัของ

พระเยซู" ตัง้อยูใ่นมณฑลจีห๋ลนิ แมน่ ้าซงฮวัเจยีง จีห๋ลนิและเหนอืสดุของสะพานใต ้

ของแมน่ ้าซงฮวัเจยีงตามแบบฉบบัของสถาปัตยกรรมแบบกอธคิ ครสิตจักรและหอ

ระฆงัองคป์ระกอบตวัหมายเลข "สบิ" กอ่อฐิกอ่สรา้งทัง้หมดไมม่เีสาหรอืคานไมอ้ฐิ 

อฐิหนิท าจากเมอืงทัง้เมอืง 10 กม. 26 กมุภาพันธ ์1999 ไดรั้บการระบจุากรัฐบาลวา่

เป็นสถานทีส่ าคัญทางวัฒนธรรมพระธาตขุองมณฑลจีห๋ลนิ ในปี 2013 โดยสภาแหง่

รัฐเป็นวัฒนธรรมพระธาตหุน่วยทีส่ าคญัของจนี 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเสิน่หยาง เมอืงเอกขนาดใหญท่ีส่ดุแหง่อสีานเหนอืของจนี  
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ทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางการเมอืง เศรษฐกจิ การคมนาคมของมณฑลเหลยีวหนงิ 

โดยเฉพาะอตุสาหกรรมหนักและการแปรรปูวัตถดุบิลว้นตัง้อยูใ่นเสิน่หยาง เสิน่หยาง

เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี ตามต านานเลา่วา่เมอืงใหญท่าง

ภาคอสีานแหง่นีเ้คยเป็นเมอืงหลวงมากอ่น ซึง่ตอ่มาหวัหนา้เผา่แมนจไูดย้กทพัเขา้ตี

ปักกิง่ โคน่ลม้ราชวงศห์มงิ สถาปนาเป็นราชวงศช์งิและยา้ยเมอืงหลวงจากเดมิเมอืง

เสิน่หยางมาอยูท่ีก่รงุปักกิง่แทน   

 

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ  

   4 ช ัว่โมง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั Ruifeng international Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เส ิน่หยาง 

วนัทีเ่จ็ด         เส ิน่หยาง-กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

10.15 น เดนิทางกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW877 

(ไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่งบนิ) 

 

15.10 น. ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ  

ส าคญัมาก หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่น

ไฟท ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

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

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น/

เทา่น ัน้ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่05 – 11 ธ.ค. 60 31,900.- 

ไมม่รีาคาเด็ก 

5,900.- 

วนัที ่19 – 25 ธ.ค. 60 31,900.- 5,900.- 

วนัที ่26 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61 33,900.- 5,900.- 

 

**ไมร่บัจอยแลนด*์* 
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*** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ ทปิไกดท์อ้งถิน่ และทปิหวัหนา้ทวัร ์***  
ทา่นละ 180 หยวน /ตอ่ทรปิ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

ขอ้ควรทราบ: รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื รา้นเสือ้กนัหนาว, รา้นสนิคา้รสัเซยี ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรม

ทวัร ์ ดว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุ

ทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ เพือ่เช็ควา่ กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ย ทัง้หมด 

4.4 ยกเวน้ กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืคา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี พาสปอรต์ไทย 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
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อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ ทา่นละ  180 หยวน ตอ่คน/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
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 เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล (โดย

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

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลู

เท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-

7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10.  โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 
12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2  นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

        5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

 

• ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(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 

สวสิเซอแลนด ์เอสโทเนยี ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัข ึน้ใน

อนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**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.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

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

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

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

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

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

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 
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