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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 19.10-23.05)  X X ✈ 
HANGKONG HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 

2 
เฉิงตู-ฮำร์บิน (3U8371 : 06.05-09.55)  
ร้านขายเส้ือกนัหนาว-คฤหำสน์วอลกำร์ 
โบสถ์เซนต์นิโคลสั-คฤหำสน์พำฟลอฟ 

   FUERJIA BINGUAN  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 คฤหำสน์วอลกำร์-ลำนสก ีYABULI (รวมค่ำ
เข้ำ)-น่ังม้ำลำกเล่ือน คนละ 1 รอบ 

   GUANGDIAN GUOJI HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 YABULI -หมู่บ้ำนหิมะ-DREAM HOME 
(รวมค่ำเข้ำ)-ชมแสงสีกลำงคืนถนนแส่ยุ่นเจีย 

   WANJIA MINSU 
หรือเทยีบเท่ำ 

5 
ชมเขำแกะหญ้ำ-ฮำร์บิน-เทศกำล“ปิงเสวีย่ต้ำ
ซ่ือเจีย้”(Harbin 2019 International Ice 
and Snow Festival) 

   MEIJU HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

6 

เกำะพระอำทติย์-โชว์ว่ำยน ำ้แข็ง-ร้านขาย
สินค้าพืน้เมืองรัสเซีย-โบสถ์เซ็นโซเฟีย
(ถ่ำยรูปด้ำนนอก)-สวนสตำลนิ-อนุสำวรีย์ฝ่ัง
หง-ถนนจงเอยีง-ฮำร์บิน-เฉิงตู  
(3U8844 : 20.15-01.55+1) 
 
 
ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลีย่นหน้ำกำก 

  X 
SAILUN JIDI HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 5 ดำว 

7 ถนนโบรำณจินหลี-่เฉิงตู-กรุงเทพฯ 
(3U8145 : 15.25-18.00) 

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขบัรถจ ำนวน 350 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง วนัที ่ 14-20 มกรำคม 2562 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-เฉิงตู 

16.00 น.          คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสำยกำรบิน  SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทาง
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

19.10 น.         เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES  เทีย่วบินที ่3U8146 
  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
23.05 น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น

ท่ีสุดของประเทศจีน ท่ีมีภูมิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
  พกัที่ HANGKONG HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 3 ดำว (โรงแรมทีส่ำยกำรบินจัดให้) 

วนัทีส่อง เฉิงตู-ฮำร์บิน-ร้านขายเส้ือกนัหนาว-คฤหำสน์วอลกำร์-โบสถ์เซนต์นิโคลสั-คฤหำสน์พำฟลอฟ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ บริกำรอำหำรแบบกล่อง 
06.05 น.         เหิรฟ้าสู่ เมืองฮำร์บิน โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES  เทีย่วบินที ่3U8371 
09.55 น.  ถึงท่าอากาศยาน เมืองฮำร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยูท่างทิศเหนือสุดของประเทศ   

 จีน มีช่วงฤดูหนาวมากกวา่ฤดูร้อน  และเล่ืองช่ือในฐานะเป็นเมืองน ้าแขง็ของประเทศ  ซ่ึงมีการจดั 
 เทศกาลฤดูหนาว การแข่งขนัแกะสลกัน ้าแขง็ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านแวะ ร้ำนขำยเส้ือกนัหนำว ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั  
   รับอุปกรณ์ชุดกันหนาว แจกฟรี...หมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ  ท่านละ 1 ชุด  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

คฤหำสน์วอลกำร์ (VOLGA MANOR) (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง)  มีพื้นท่ี 6 แสนกว่า
ตารางเมตร ใช้ทุนสร้างหน่ึงร้อยห้าสิบกว่าลา้นหยวน ภายในคฤหาสน์วอลการ์ มีห้องพกัรับรอง
นกัท่องเท่ียวไดถึ้ง 800 คน มีร้านอาหารท่ีรับลูกคา้ได ้2,000 คน มีหอ้งประชุมท่ีจุได ้400คน แลว้ยงั
มีกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมของรัสเซียอีกมากมาย น าท่านเท่ียวชม โบสถ์เซนต์นิโคลัส 
เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์รัสเซีย ตวัอาคารท ามาจากไม้  เป็นสัญลักษณ์ของคฤหาสน์
วอลการ์ ด้านหน้าของตวัอาคารมีสัญลักษณ์กางเขนแบบคริสต์ ออร์โทดอกซ์  ตวัโบสถ์เคยถูก
ท าลายไปเม่ือปี ค.ศ.1966 ในยุคการปฏิวติัวฒันธรรม ในปัจจุบนัได้ถูกบูรณะให้มีความสวยงาม
เช่นเดียวกบัในศตวรรษก่อน แล้วน าท่านชม คฤหำสน์พำฟลอฟ อาคารจ าลองบรรยากาศรัสเซีย 
ภายในมีการประดบัด้วยเคร่ืองเรือนชั้นยอด อีกทั้งชานดาเลียร์ท่ีสวยงามพร้อมด้วยเทวทูตทั้ง 12 
องคเ์ม่ือไดเ้ขา้ไปสัมผสัจะรู้สึกเหมือนอยูใ่นฉากวรรณกรรมรัสเซีย จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ล่นสกี 
ณ ลานสกีภายในคฤหาสน์วอลการ์ (แถมฟรี...สกล้ีอยาง คนละ1 รอบ)  

 ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
    พกัที่  FUERJIA BINGUAN หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีส่ำม คฤหำสน์วอลกำร์-ลำนสก ีYABULI (รวมค่ำเข้ำ)-น่ังม้ำลำกเล่ือน คนละ 1 รอบ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
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    น าท่ าน เดินทางสู่  ลำนสกี  YABULI (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ  3.30 ช่ั วโมง) ตั้ งอยู่ ท่ี ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ของมณฑลเฮยหลงเจียง  ท่ีน่ีจะมีฤดูกาลท่ีปกคลุมดว้ยหิมะค่อนขา้งยาวนาน  

   ท าใหท้รัพยากรหิมะในเขตน้ีค่อนขา้งสมบูรณ์ ชยัภูมิเหมาะส าหรับ การเล่นสกี    
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านสู่ ลำนสก ีYABULI เป็นลานสกีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของจีน ลานสกีขนาดใหญ่ท่ีมีอุปกรณ์สกีท่ี

ทนัสมยั และมีบริการดีเยี่ยมติดอนัดับพรีเม่ียมของทวีปเอเชีย ท่ีน่ีมีกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ
ของฤดูหนาวอีกมากมายส าหรับทั้งผูใ้หญ่และเด็ก การเล่นสกีมีหลายระดบัความสูงและมีความยาว
รวม 30 กม. นอกจากน้ียงัมีลานสกีท่ียาวท่ีสุดในโลก 2,660 เมตร จากนั้นน าท่าน น่ังม้ำลำกเล่ือน 
คนละ 1 รอบ ซ่ึงเป็นการเล่นสกีอีกแบบท่ีสนุกสนานมาก (นัง่ได ้4-5 ท่านต่อ 1 คนั) (รำคำทัวร์ไม่
รวม ค่ำเช่ำอุปกรณ์ และกจิกรรมต่ำงๆ) 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
    พกัที่  GUANGDIAN GUOJI HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีส่ี่  YABULI-หมู่บ้ำนหิมะ(THE CHINA SNOW TOWN)-DREAM HOME(รวมค่ำเข้ำ)-ชมแสงสี
กลำงคืน ถนนแส่ยุ่นเจีย(XUE YUN JIE) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนหิมะ(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ช่ัวโมง) ซ่ึงห่างจากลานสกี YA BULI 
93 กิโลเมตร  ตั้งอยูต่ะวนัตกเฉียงใตข้องแม่น ้ าหมู่ตานเจียง เป็นหมู่บา้นท่ีมีหิมะหนากวา่ 1เมตร วิว
หมู่บา้นสวยมาก การก่อสร้างแต่ละบา้นเหมือนกนัหมด เขา้ไปหมู่บา้นน้ีเหมือนเขา้ไปโลกของเทพ
นิยาย หมู่บ้านน้ี หิมะตกถึง 7เดือน ใน 1ปี มีสองฤดู ฤดูร้อน และฤดูหนาว   หน้าร้อนจะมีฝน
เยอะ  หนา้หนาวหิมะเร่ิมตกจากตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหนา้ ความหนาของหิมะเฉล่ียต่อปีท่ี 2 เมตร
ปริมาณหิมะท่ีหนาท่ีสุดของประเทศจีนและคุณภาพหิมะดีและสะอาด   คนจีนตั้งช่ือให้เป็น “THE 
CHINA SNOW TOWN” 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านชม DREAM HOME สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงเป็นท่ีถ่ายท าหนงั ละคร และรายการ

ต่างๆซ่ึงมีความงดงามมาก ตั้ งอยู่ใกล้กับถนนคนเดินXUEYUN ท่ี น่ีท่านสามารถเห็นความ
หลากหลายของ "เห็ดหิมะ" ท่ีสวยงาม เห็ดหิมะท่ีจริงแล้วเป็นบ้านแต่ละบา้นท่ีติดกนั เป็นบา้น
เล็กๆ ความสูงเท่ากันหมด ตอนหิมะลงบนหลังคา ดูเหมือนเห็ด จึงตั้ งช่ือเห็ดหิมะ เป็นรูปทรง
ธรรมชาติของประติมากรรมหิมะในท่ีน่ีท่านสามารถชมความสวยงามของหมู่บา้น ซ่ึงเป็นหิมะท่ี
ขาวและสะอาดท่ีสุด ถือวา่เป็นจุดเด่นท่ีสุดของหมู่บา้นแห่งน้ีเลยทีเดียว  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
น าท่าน ชมแสงสีกลำงคืน ถนนแส่ยุ่นเจีย(XUE YUN JIE) ซ่ึงเป็นถนนหลักเพียงแห่งเดียวของ
หมู่บา้นหิมะ มีความยาว 500 เมตร เต็มไปดว้ยความหลากหลายของสินคา้ทอ้งถ่ิน ขนม ผลไมแ้ช่
แขง็ และร้านอาหารต่างๆ อิสระใหท้่านไดช้มบรรยากาศอนัสวยงาม และถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  
 พกัที่  WANJIA MINSU หรือเทยีบเท่ำ  
***โปรดทรำบ !! หมำยเหตุ: เน่ืองจำกหมู่บ้ำนหิมะ รถบัสไม่สำมำรถเข้ำไปในหมู่บ้ำนได้ และ
ที่พักไม่มีบริกำรพนักงำนยกกระเป๋ำ ลูกค้ำต้องหิ้วกระเป๋ำเอง ฉะน้ันลูกค้ำต้องเตรียมสัมภำระของ
ใช้ส่วนตัว เช่น ผ้ำเช็ดตัว แปรงสีฟัน ยำสีฟัน แชมพู หมวกอำบน ้ำ รองเท้ำแตะฯลฯ  ใส่กระเป๋ำใบ
เลก็เพ่ือค้ำงคืน ส ำหรับ 1 คืน   
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วนัทีห้่ำ เข ำแกะห ญ้ ำ  (YANG CAOSHAN)-ฮำร์บิ น -เทศกำล“ปิ ง เสวี่ ย ต้ ำ ซ่ื อ เจี้ ย ” (Harbin 2019 
International Ice and Snow Festival) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านชม เขำแกะหญ้ำ (YANG CAOSHAN) ซ่ึงเป็นเขาท่ีสูงท่ีสุดในหมู่บา้นน้ี แลว้ห่างจากเมือง
หิมะประมาณ4.5กิโลเมตร ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุดอีกจุดของหมู่บา้น สูงกวา่ระดบัน ้ าทะเล 
1,235เมตร ซ่ึงเป็นจุดท่ีชมพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์กท่ีดีท่ีสุด จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมือง
ฮำร์บิน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5.30 ช่ัวโมง)  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  เดินทางถึง เมืองฮำร์บิน เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและ

เล่ืองช่ือในฐานะเป็นเมืองน ้าแขง็ของประเทศ  
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ... สุกีต้งเป่ย 

น าท่านชม เทศกำล“ปิงเสวีย่ต้ำซ่ือเจีย้”(Harbin 2019 International Ice and Snow Festival)  หรือ
นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลกัน ้ าแข็งประจ าปีของฮาร์บิน ปิงเสวีย่ตา้ซ่ือเจ้ีย ท่ีเมืองฮาร์บิน
ซ่ึงฤดูเยอืกแข็งท่ียาวนาน ท าใหฮ้าร์บิ้นซ่ึงอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน ้ าแข็ง 
สภาพอากาศเยน็จดัท าให้แม่น ้ าซงฮวั กลายเป็นลานน ้ าแข็งท่ีทั้งหนาและกวา้งใหญ่ ท่ีผูม้าร่วมงาน
ใชเ้ล่นสไลเดอร์ ลากเล่ือนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกก้ี, สเก็ตและสกีกนัอยา่งสนุกสนาน มีการ
น าน ้าแขง็กอ้นโตมาแกะสลกัเป็นรูปต่าง  ๆใหท้่านชมความงดงามของโคมไฟน ้าแขง็ยามค ่าคืนตามอธัยาศยั   
(หมำยเหตุ : เน่ืองจำกสถำนที่จัดงำนอยู่กลำงแจ้ง หำกสภำพอำกำศไม่เอื้ออ ำนวย อำกำศไม่หนำวจัด 
ส่งผลให้น ้ำแข็งละลำย  ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในกำรเปลี่ยนแปลงจัดเป็นรำยกำรอ่ืนทดแทนให้
ท่ำน โดยทีไ่ม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 พกัที ่ MEIJU HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีห่ก เกำะพระอำทิตย์-โชว์ว่ำยน ้ำแข็ง-ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย-โบสถ์เซ็นโซเฟีย(ถ่ำยรูปด้ำนนอก)
สวนสตำลนิ-อนุสำวรีย์ฝ่ังหง-ถนนจงเอยีง-ฮำร์บิน-เฉิงตู 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านสู่ ไท่หยำงต่ำว ( เกำะพระอำทิตย์ ) เกาะขนาดใหญ่ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนเหนือของแม่น ้ าซงฮวั

เจียง มีเน้ือท่ีประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานท่ีพกัฟ้ืนของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิน 
สถานท่ีสวยงามร่มร่ืน ชมความงามของเมืองชนบทท่ีเงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นบัเป็นสถานท่ี
อาบแดดท่ีวิเศษสุด นอกจากนั้นยงัมีเรือ จกัรยาน และรถมา้ลากสไตล์ยุโรปไวบ้ริการให้เช่าอีกดว้ย 
(รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ) ส่วนในช่วงฤดูหนาวเม่ือเกาะแห่งน้ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะก็จะ
กลายเป็นสถานหยอ่นใจในอุดมคติท่ีเหมาะอยา่งยิ่งกบักิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน ้าแขง็ เช่น 
สเก็ตน ้ าแข็ง เล่ือนหิมะ และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจ าปีของฮาร์บิน เกาะ
สุริยนัถือเป็นสถานท่ีจดัแสดงการแกะสลกัหิมะน ้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีนท่ีโด่งดงัไปทัว่
โลก ซ่ึงปัจจุบนัน้ีท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลกัหิมะน ้ าแข็งในอาคารของเกาะสุริยนัน้ีได ้
ชมการแกะสลกัน ้ าแขง็ก าแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจีน 
ท่านสามารถถ่ายรูปสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เหมือนกบัท่านไดอ้ยูใ่นนิทรรศการแกะสลกัหิมะน ้าแข็ง
อยา่งแทจ้ริง อยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ลานน ้ าแข็ง อนักวา้งใหญ่ของ “แม่น ้ า
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ซงฮวัเจียง” ท่ีดึงดูดสายตาทุกคนด้วยการ โชว์ว่ายน ้าแข็ง ของเหล่าผูสู้งอายุท่ีอุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียส  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ... เกีย๊วฮาร์บิน 
บ่ำย  น าท่านแวะ ร้ำนขำยสินค้ำพื้นเมืองรัสเซีย อาทิเช่น เคร่ืองประดบั ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และ

ของพื้นเมืองตามอธัยาศยั แลว้น าท่านเท่ียวชม โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ำยรูปจำกด้ำนนอก) ซ่ึงเป็น 1 ใน
โบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซ่ึงแสดงถึงวฒันธรรมรัสเซียท่ีได้เขา้มามีอิทธพลในฮาร์บิน   โบสถ์โซเฟีย 
เป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ 1907  เป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ภาคพื้นเอเซียตะวนัออก ชม สวนสตำลิน ริมฝ่ังแม่น ้ าซงฮวั โดยสวนแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.
1953 ซ่ึงมีรูปแบบท่ีรับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป  แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมี
เอกลกัษณ์ท่ีห้าวหาญ ทุกท่านจะได้เห็นวิวหิมะธรรมชาติท่ีสวยงามและกิจกรรมการเล่นสกีบน
แม่น ้ าซงฮวา ท่ีกลายเป็นน ้ าแข็งทั้งสายน ้ า ชมพร้อมกิจกรรมบนน ้ าแข็งท่ีแสนสนุก เช่น บนัได
น ้ าแข็ง แคร่เล่ือนหิมะเป็นตน้ จากนั้นน าท่านชม อนุสำวรีย์ฝ่ังหง ซ่ึงตั้งอยู ่ณ บริเวณชายฝ่ังแม่น ้ า
ซงฮวั เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินท่ีพยายามต่อสู้กบัอุทกภยัคร้ังใหญ่
เม่ือปี ค.ศ.1957 อนุสาวรียเ์ป็นเสาทรงกลมแบบโรมนั สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุ่ม
กรรมกรชาวนา ทหาร ขา้ราชการและนกัศึกษาท่ีร่วมใจร่วมแรงกนั แลว้น าท่านสู่ ถนนจงเอียง เป็น
ถนนย่านธุรกิจสายหน่ึงในฮาร์บิน มีความยาว 4 กิโลเมตร ทอดตวัอยู่ในเขตต้าหล่ี เป็นเสมือน
พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทั้งลวดลายการตกแต่งอาหารแบบบารอคและไบ
เซนไทน์ ในเขตตา้หล่ีน้ียงัเป็นท่ีตั้งของวิหารเซนต์โซเฟียซ่ึงเป็นโบสถ์คริสต์นิกายรัสเซียออโธด
อกซ์อีกดว้ย จากนั้นสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฮาร์บิน 

20.15 น.         เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES  เทีย่วบินที ่3U8844  
***เคร่ืองบินแวะส่งผู้ โดยสารที่สนามบินจ่ีหนาน ประมาณ 50 นาที จากน้ันกลับขึ้นเคร่ืองเพื่อ
เดินทาง ต่อสู่ สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู *** 

01.55 น.+1 ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองท่ีมีความเป็นเมืองจีนอย่างท่ีผูค้นไดจิ้นตนาการไว ้
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

    พกัที ่SAILUN JIDI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 5 ดำว**** 

วนัทีเ่จ็ด             ถนนโบรำณจินหลี-่เฉิงตู-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปป้ิง ถนนโบรำณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินท่ีรักษาบรรยากาศสมยัโบราณ

ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆมากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สมุนไพรจีน 
 สมควรก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินซวงหลงิ เมืองนครเฉิงตู 
15.25 น.              เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES  เทีย่วบินที ่3U8145  
    (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
18.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     

********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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ฮำร์บิน...ไก่ทอดเกลือ 
หมู่บ้ำนหิมะ เทศกำลแกะสลกัน ้ำแขง็ 7 วนั 6 คืน (3U) 

 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วนัที ่26 ธ.ค. 61 เป็นเงิน 2,100 บำท 
3. ค่ำวซ่ีำจีน ปกติ 4 วนัท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ ำนวน 1 ใบ  สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 

7 กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!! ต 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่14-20 มกรำคม 2562 36,999 บำท 36,999 บำท 7,500 บำท 25,999 บำท 
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1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 350 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทปิเพิม่ 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวซ่ีำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่ง

ส ำเนำหนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวซ่ีำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร

ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิม่ 1,050 บาท  (อตัรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้
นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จักคือ ร้านขายเส้ือกนัหนาว, ร้านขายสินค้าพืน้เมือง ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย 
เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ่ึงจะ
ใช้เวลำร้ำนละประมำณ 60-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 
หำกท่ำนปฏิเสธที่จะไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 400 
หยวน/ คน/ วนัทีไ่ม่เข้ำร้ำน 
 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขำวเท่ำน้ัน!!  

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดท างาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแวน่สีด า, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงคใ์ช้รูปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  
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4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงทีช่ื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญงิ (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ทีเ่จ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศทีไ่ม่สำมำรถขอวซ่ีำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย 10 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
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11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ  ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์  

 
   ** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำก

ทำงบริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SH3UHRB1 ฮาร์บิน...ไก่ทอดเกลือ หมู่บา้นหิมะ 6วนั5 คืน(3U) ธ.ค.61/RE261218                                  11                 

ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 

**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำร้ำง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................    
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
............................................................... .... ... .. .. .........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้ำน............................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอำยุงำน กรุณำกรอกช่ือสถำนที่ท ำงำน/ ทีอ่ยู่ ทีเ่คยท ำงำน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................ 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เม่ือวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จงึขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 


