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ราคาเร่ิมต้นเพียง 36,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-เซ่ียงไฮ(้สนามบนิเซ่ียงไฮผู้ต่ง)(MU548:01.55-07.10)-เซ่ียงไฮ ้(สนามบนิเซ่ียงไฮผู้ต่ง)- 
              ฮารบ์นิ (สนามบนิฮารบ์นิไท่ผงิ)(FM9547:14.30-19.30) 
วนัท่ี 3. รา้นเสือ้กนัหนาว-จตัรุสัโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย – ถนนจงยาง-อนุสาวรียฝ่ั์งหง-ศนูยผ์ลติภณัฑร์สัเซีย-เกาะพระอาทิตย ์(รวมรถอทุยาน) –     
              Harbin Ice & Snow Festival 2020 
วนัท่ี 4. ฮารบ์นิ-ยาปูล่ี้-มา้ลากเล่ือน-หมูบ่า้นหิมะ (รวมรถอทุยานและคา่เขา้)- DREAM HOME (รวมคา่เขา้) – ชมแสงสี 
              กลางคืนถนนแสยุ่่นเจีย 
วนัท่ี 5. อิสระชมหมูบ่า้นหิมะ-เมืองหมูต่านเจียง 
วนัท่ี 6. น า้ตกทะเลสาบจิง้โป๋ (รวมรถแบตเตอรี่)-หมูต่านเจียง(สนามบนิหมูต่านเจียง)-เซ่ียงไฮ(้สนามบนิเซ่ียงไฮผู้ต่ง)(FM9510:16.50-21.50)      
วนัท่ี 7.   เซ่ียงไฮ(้สนามบนิเซ่ียงไฮผู้ต่ง)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(FM833:12.00-15.55) 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

22.40 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ประต ู10 เคานเ์ตอร ์W สายการบินเซี่ยงไฮแ้อรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอย
ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 
พรอ้มแจกอาหารกลอ่ง ส  าหรบัทานเป็นอาหารเชา้ในวนัถดัไป 

วันที2่ 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ )-เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง)
(MU548:01.55-07.10)-เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)-ฮารบ์ิน (สนามบิน
ฮารบ์ินไท่ผิง)(FM9547:14.30-19.30) 

01.55 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเท่ียวบินท่ี  MU548 
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง (เมืองเซี่ยงไฮ)้ เมืองเซี่ยงไฮถู้กเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ 

ตัง้อยูร่มิแม่น  า้หวงผู ่หา่งจากปากแม่น า้แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และ
เขตผูซ่ี(เก่า) กัน้โดยแม่น า้หวงผู ่และน าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่องที่สนามบิน   
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางตอ่สู ่เมืองฮารบ์ิน 

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

อิทธิพลของรสัเซีย ตวัเมืองปัจจุบนัจึงยงัคงมีรอ่งรอยของสถาปัตยกรรมแบบรสัเซียอยูม่าก  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  Sheraton Harbin Xiangfang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าทา่นแวะชมสนิคา้ท่ี  ร้านเสือ้กันหนาว ภายในรา้นจะจ าหน่าย เสือ้ รองเทา้ ผา้พนัคอ แผ่นท าความรอ้น 

และอุปกรณก์นัหนาวอีกมากมาย จากนัน้น าทา่นชมดา้นนอก โบสถเ์ซ็นตโ์ซเฟีย ซึ่งออกแบบและสรา้งโดย
สถาปนิกชาวรสัเซีย เม่ือก่อนเคยใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีส  าคญัต่างๆ ของชาวรสัเซียแต่
มาถกูท าลายตอนปฏิวติัวฒันธรรม และไดมี้การสรา้งขึน้มาใหม่อีกครัง้โดยพยายามรกัษารูปแบบเดิมไวใ้หไ้ด้
มากท่ีสดุ ซึ่งใชเ้วลาถึง 9 ปี โดยเริ่มตน้สรา้งในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณใ์นปี ค.ศ.1932 ถือไดว้่าเป็นโบสถ ์
Greek Orthodox ท่ีใหญ่ท่ีสดุในตะวนัออก  
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 น าทา่นเดินชม ถนนจงยาง (ฟรีไอศครีม Modern ท่านละ 1 แท่ง) เป็นไอศครีมท่ีมีช่ือเสียงของเมืองฮารบ์ิน 

และมียาวนานมากว่า 100 ปี หากท่านใดมาถึงฮารบ์ินแลว้ ไม่ควรพลาดท่ีจะชิม นอกจากนัน้ยังคงมีงาน
แกะสลกัน า้แข็งเลก็ๆ ใหท้า่นไดช้มตลอดสองขา้งทาง ทา่มกลางความหนาวติดลบ 20 องศา 
จากนั้นน าท่านชม อนุสาวรียฝ่ั์งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝ่ังแม่น า้ซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความ
พยายามของชาวเมืองฮารบ์ินท่ีพยายามตอ่สูก้บัอุทกภยัครัง้ใหญ่เม่ือปี ค.ศ.1957 ซึ่งน า้ในแม่น า้ซงฮัวเจียงสงู
กว่าตวัเมืองฮารบ์ิน 7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร น า้ก็จะทะลกัเขา้มาในตวัเมือง จึงไดมี้การสรา้ง
เข่ือนใหส้งูขึน้อีก 30 เซนติเมตร ตลอดเข่ือนกวา่ 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 วนั จนในท่ีสดุน า้ก็ไม่ไหลเขา้มา
ทว่มเมืองฮารบ์ินทัง้ๆ ท่ีกระแสน า้ในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน า้ท่ีสงูท่ีสดุในรอบ 52 ปี อนุสาวรียเ์ป็นเสาทรง
กลมแบบโรมนั สงู 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุม่กรรมกรชาวนา ทหาร ขา้ราชการ และนกัศึกษาท่ี
รว่มใจรว่มแรงกนั แสดงถึงสถานการณท่ี์เกิดขึน้ในตอนนัน้ฐานของอนุสาวรียส์รา้งเป็นสระรูปพระจันทรเ์สีย้ว 
3 ชัน้ ชัน้ลา่งเป็นระดบัน า้ในปี ค.ศ. 1932 ท่ีเคยสรา้งความเสยีหายใหก้บัเมืองฮารบ์ินเป็นอย่างมาก สระชัน้ท่ี 
2 เป็นระดับน า้ในปี ค.ศ. 1957 เท่ากับระดับน า้เม่ือ 52 ปีก่อน ซึ่งสูงกว่าระดับน า้ปี ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 
เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สรา้งสระขึน้เป็นชัน้ท่ี 3 เพื่อบนัทึกระดบัน า้ ซึ่งสงูขึน้อีก 0.75 เซนติเมตร ดา้นหลงั
ประกอบดว้ยเสาและระเบียงโคง้แบบโรมนั ซึ่งแสดงถึงความสามคัคีของชาวเมืองฮารบ์ิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 

 
 น าท่านเลือกชม สินค้ารัสเซีย ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแลต 

เครื่องประดบั หรือของพืน้เมืองต่างๆ จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เกาะพระอาทิตย ์เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตัง้อยู่
ทางตอนเหนือของแม่น า้ซงฮัวเจียง มีเนือ้ท่ีประมาณ 3,800 เฮคเตอร ์เดิมเป็นสถานท่ีพกัฟ้ืนของกรรมกรใช้
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แรงงานเมืองฮารบ์ิน สถานท่ีสวยงามรม่รื่น ชมความงามของเมืองชนบทท่ีเงียบสงบและมีมนตเ์สน่ห์ นบัเป็น
สถานท่ีอาบแดดท่ีวิเศษสดุ สว่นในช่วงฤดหูนาวเม่ือเกาะแหง่นีถ้กูปกคลมุดว้ยหิมะก็จะกลายเป็นสถานหย่อน
ใจในอุดมคติท่ีเหมาะอยา่งยิ่งกบักิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน า้แข็ง เช่น สเก็ตน า้แข็ง เลื่อนหิมะ และชม
นิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจ าปีของฮารบ์ิน เกาะสรุิยนัถือเป็นสถานท่ีจัดแสดงการแกะสลกั
หิมะน า้แข็งท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีนท่ีโด่งดงัไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบนันีท้่านสามารถชมการแสดงการแกะสลกั
หิมะน า้แข็งในอาคารของเกาะสรุยินันีไ้ด ้ชมการแกะสลกัน า้แข็งก าแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลาย
แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส  าคญัของจีน ทา่นสามารถถ่ายรูปสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ เหมือนกบัทา่นไดอ้ยู่ในนิทรรศการ
แกะสลกัหิมะน า้แข็งอยา่งแทจ้รงิอยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั 
(หมายเหตุ : กรณีท่ีเกาะพระอาทิตยไ์ม่เปิดใหเ้ขา้ชมไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืนตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 

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

ศิลปกรรมการแกะสลกัน า้แข็งประจ าปีของฮารบ์ิน ท่ีเมืองฮารบ์ินซึ่งฤดเูยือกแข็งท่ียาวนานท าใหฮ้ารบ์ินซึ่งอยู่
ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน า้แข็งสภาพอากาศเย็นจัดท าใหแ้ม่น า้ซงฮัวกลายเป็นลาน
น า้แข็งท่ีทัง้หนาและกวา้งใหญ่ท่ีผูม้ารว่มงานใชเ้ลน่สไลเดอร ์ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี ้สเก็ต
น า้แข็ง และสกีกันอย่างสนุกสนาน มีการน าน า้แข็งกอ้นโตมาแกะสลกัเป็นรูปต่างๆ ใหท้่านชมความงดงาม
ของโคมไฟน า้แข็งยามค ่าคืนตามอธัยาศยั 
หมายเหตุ :ในกรณีท่ีเทศกาลน า้แข็งปิดไม่ใหเ้ขา้ชม เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืนตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ที่พัก โรงแรม  Sheraton Harbin Xiangfang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
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วันที ่4 
ฮารบ์ิน-ยาปู้ลี่-ม้าลากเลื่อน-หมู่บ้านหิมะ (รวมรถอุทยานและค่าเข้า)- 
DREAM HOME (รวมค่าเข้า) – ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจยี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 น าทา่นออกเดินทางสู ่ยาปู้ ล่ี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) และน าท่าน น่ังม้าลากเล่ือน (สามารถนั่ง

ไดค้ันละ 4-6 ท่าน) ท่านจะไดช้มวิวพรอ้มเปิดประสบการณ์ใหม่ในการนั่งม้าลากเลื่อนท่ามกลางน า้แข็ง 
ระหวา่งทางรถมา้ลากเลื่อนจะแวะใหท้า่นไดร้ว่มสนกุกบัคนทอ้งถ่ิน พรอ้มเก็บภาพประทบัใจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร   
 

 
 น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านหิมะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง) ซึ่งห่างจากลานสกียาปู้ลี่  93 

กิโลเมตร ตัง้อยูต่ะวนัตกเฉียงใตข้องแม่น  า้มู่ตานเจียง เป็นหมู่บา้นท่ีมีหิมะหนากว่า 1 เมตร วิวหมู่บา้นงดงาม
มาก การก่อสรา้งแตล่ะบา้นเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทัง้หมด เม่ือไดเ้ขา้ไปหมู่บา้นนีเ้หมือนเขา้ไปในโลกของ
เทพนิยาย ท่ีน่ีมีหิมะตกนานถึง 7 เดือนใน 1 ปี มีแค ่2 ฤด ูคือฤดรูอ้น และฤดหูนาว หนา้รอ้นจะมีฝนเยอะ หนา้
หนาวหิมะเริ่มตกตัง้แต่เดือนตุลาคมถึงพฤษภาคม ความหนาของหิมะเฉลี่ยต่อปีอยู่ท่ี 2 เมตร หมู่บา้นแห่งนี ้
ถือว่ามีปริมาณหิมะท่ีหนาและสะอาดท่ีสุดในประเทศจีน ชาวจีนจึงตัง้ช่ือสถานท่ีแห่งนีว้่า “THE CHINA 
SNOW TOWN” จากนัน้น าทา่นเขา้ชม DREAM HOME (รวมคา่เขา้ชม) สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซึ่งเป็น



  6 THE CHINA SNOW TOWN ฮารบ์นิ หมู่ตานเจียง พกัหรู 5 ดาว 7 วนั 5 คืน โดยสายการบนิเซี่ยงไฮแ้อรไ์ลน ์                               [GQ1HRB-FM001]                          

 

ท่ีถ่ายท าหนงั ละคร และรายการต่างๆ ซึ่งมีความงดงามมาก ตัง้อยู่ใกลก้ับถนนคนเดิน XUEYUN ท่ีน่ีท่าน
สามารถเห็นความหลากหลายของ "เห็ดหิมะ" ท่ีสวยงาม เห็ดหิมะท่ีจริงแลว้เป็นบา้นแต่ละบา้นท่ีติดกัน เป็น
บา้นเลก็ๆ ความสงูเทา่กนัหมด ตอนหิมะตกลงบนหลงัคาทบัถมกนัจนดคูลา้ยเห็ดจึงตัง้ช่ือเห็ดหิมะ เป็นรูปทรง
ธรรมชาติของประติมากรรมหิมะ ในท่ีน่ีท่านสามารถชมความสวยงามของหมู่บา้น ซึ่งเป็นหิมะท่ีขาวและ
สะอาดท่ีสดุ ถือวา่เป็นจุดเดน่ท่ีสดุของหมู่บา้นแหง่นีเ้ลยเลยทีเดียว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 

 
 น าทา่นชมแสงสยีามกลางคืน ณ ถนนคนเดินแส่ยุ่นเจีย ซึ่งเป็นถนนหลกัเพียงแห่งเดียวของหมู่บา้นหิมะ มี

ความยาว 500 เมตร เต็มไปดว้ยความหลากหลายของสินคา้ทอ้งถ่ิน ขนม ผลไมแ้ช่แข็ง ของกิน ป้ิงย่าง รา้น
ขายเสือ้ผา้กันหนาว และรา้นอาหาร ต่างๆ ยามค ่าคืนสถานท่ีแห่งนีจ้ะแขวนโคมไฟสีแดงหนา้บา้นเต็มไป
ตลอดสองขา้งทาง ดูคลา้ยๆเหมือนช่วงเทศกาลตรุษจีนเลยทีเดียว อิสระใหท้่านถ่ายรูป อิสระใหท้่านถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั ชมบรรยากาศอนัสวยงาม 

ที่พัก โรงแรม Xuexiang Taipinggou Laoma Family Inn หรือเทียบเท่า อยู่ในหมู่บ้านหิมะ 
(ไม่มีเตียงเสรมิ ในหนึ่งหอ้ง สามารถพกัได ้2-3 ทา่น เป็นเตียงฮีตเตอรใ์หญ่ 1 เตียง) 
หมายเหตุ เน่ืองจากหมู่บา้นหิมะ รถบัสไม่สามารถเขา้ไปหมู่บา้นได ้ตอ้งจอดไวด้า้นนอก และท่ีพักไม่มี
พนกังานยกกระเป๋า ฉะนัน้ลกูคา้ตอ้งเตรยีมกระเป๋าใบเลก็ท่ีใชส้  าหรบัพกั 1 คืน (เน่ืองจากตอ้งหิว้กระเป๋าเอง) 
สว่นกระเป๋าใบใหญ่ฝากไวก้บัรถใหญ่ท่ีจอดรอดา้นนอก และกรุณาเตรยีมผา้เช็ดตวั แปรงสฟัีน และยาสีฟันไป
ดว้ยคะ่ 

วันที ่5 อิสระชมหมู่บ้านหมิะ-เมืองหมู่ตานเจยีง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
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 อิสระใหท้่านเก็บภาพบรรยากาศ รอบๆ หมู่บ้านหิมะ ไม่ว่ามองทางไหนก็เต็มไปดว้ยสีขาว ปกคลมุไปดว้ย

หิมะ วิวหมู่บา้นงดงามมาก การก่อสรา้งแต่ละบา้นเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทัง้หมด และท่านสามารถเล่น
กิจกรรมรอบๆหมู่บา้นหิมะได ้อาทิเช่น สาดน า้รอ้นขึน้กลางอากาศหนาวติดลบ 20 องศา เป็นอีกกิจกรรมท่ี
นิยมเลน่กนัมากเม่ือมาถึงหมู่บา้นหิมะ 
หมายเหต ุไม่รวมคา่อุปกรณต์า่งๆ ภายในหมู่บา้นหิมะ หากทา่นใดสนใจสามารถสอบถามหวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 หมายเหต ุ: ทา่นสามารถซือ้ Option เสรมิท่ีนา่สนใจได ้
- เขาแกะหญ้า( YANG CAOSHAN) ซึ่งเป็นเขาท่ีสงุท่ีสดุในหมู่บา้นนี ้แลว้ห่างจากเมืองหิมะประมาณ 4.5 
กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสดุอีกจุดของหมู่บา้น สงูกว่าระดบัน า้ทะเล 1,235 เมตร ซึ่งเป็นจุดท่ีชม
พระอาทิตยข์ึน้และพระอาทิตยข์ึน้ตกท่ีดีท่ีสดุเลยทีเดียว 

(ติดตอ่ขอขอ้มลูและรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัรายการไดท่ี้เจา้หนา้ท่ี และช าระเงินกบัไกดท์อ้งถ่ิน) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร   

  น าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองหมู่ตานเจียง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นหนึ่งเมืองศนูยก์ลางความ
เจรญิของเมืองทางภาคตะวนัออกของมณฑล เป็นจุดเช่ือมตอ่การขนสง่ทางบกกับทางทะเลท่ีส  าคญัของพืน้ท่ี
เอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือกบัยเูรเซีย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก  โรงแรม Legend International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที ่6 
น า้ตกทะเลสาบจิง้โป๋ (รวมรถแบตเตอรี่)-หมู่ตานเจียง(สนามบินหมู่ตาน
เจยีง)-เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)(FM9510:16.50-21.50)      

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
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 น าทา่นชม น ้าตกทะเลสาบจิง้โป๋ น า้ตกขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยูท่า่มกลางอากาศหนาว ซึ่งน า้ตกจะไหลกลายเป็น

น า้แข็งในสภาพท่ีไหลจากท่ีสงูลงสูท่ะเลสาบ และใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอิสระ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินหมู่ตานเจียง 
16.50 น. ออกเดินทางสู ่เซี่ยงไฮ้ โดยเท่ียวบินท่ี  FM9510 
21.50 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง จากนัน้น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 
ที่พัก  โรงแรม Hangkong Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมใกล้สนามบิน เพื่อความสะดวกในการต่อไฟลทจ์ัดโดยสายการบิน) 

วันที ่7 เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(FM833:12.00-
15.55)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง 

12.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี  FM833 
15.55 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
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โปรแกรม: THE CHINA SNOW TOWN ฮารบ์ิน หมู่ตานเจียง พักหรู 5 ดาว 7 วัน 5 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 01-07 ม.ค. 63 37,900.- 37,900.- 6,500.- ไม่รบัจอยแลนด ์

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

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 8,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวซ่ีาจนี) 
 

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทา่น/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
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    4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า
มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
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3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 23 
กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 

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

ประทบัใจในการใหบ้รกิาร 
 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ร ับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไ์ม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท  างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
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ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่
ใหบ้รษิัททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บรษิัททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การ
ท าวีซา่ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซา่ในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่า เขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศึกษา หรอืชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
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- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้ 2 ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร  ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจีนมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 



  16 THE CHINA SNOW TOWN ฮารบ์นิ หมู่ตานเจียง พกัหรู 5 ดาว 7 วนั 5 คืน โดยสายการบนิเซี่ยงไฮแ้อรไ์ลน ์                               [GQ1HRB-FM001]                          

 

 

 

 
 
 
 
 

 

2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


