
 

 

รหัสทัวร  B2B1902591 
ทัวรจีน ฮารบ้ิน ตะลุยหมูบานหิมะ พักหรู 5 ดาว  7 วัน 5 คืน  [XW] 
Harbin Ice & Snow Festival 2020 - Dream Home        
รถไฟความเร็วสูงไป-กลับ – น่ังกระเชาชมวิวลานสกียาปู�ลี่       
คฤหาสนวอลการ - สวนสตาลิน          
พักในหมูบานหมิะ 1 คืน 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  แจกฟร ีหมวก ผาพันคอ ถุงมือ แผนทําความรอน (รบัทีฮ่ารบิน) 
  
 
 
 
 

PREMIUM HARBIN ตะลุยหมู่บ้านหมิะ พักหรู � ดาว � วัน � คืน  

เดนิทาง ธันวาคม ���� – กุมภาพันธ์ ����  

ราคาเริ�มต้น 29,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

23.00 น. พรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารอาคาร 1 สายการบินนกสกูต 
(XW) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เสิ่นหยาง (สนามบินเสี่นหยางเถาเซียน) 
(XW878:02.45-08.50) - ฮารบิน (โดยรถไฟความเร็วสูง) - รานเสื้อกัน
หนาว 

02.45 น.  ออกเดินทางสู เมืองเสิน่หยาง โดยสายการบิน นกสกูต เที่ยวบินที่ XW878 (ไม
รวมอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

08.50 น. เดินทางถึง สนามบินเสิ่นหยางเถาเซียน (Tao Xian International) หรือที่มีช่ือ
เรียกในภาษาแมนจูวา มุคเดน ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง ปจจุบันเปน
หน่ึงในเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญและมีความสําคัญที่สุด นอกจากน้ันยังเปน
ศูนยกลางการคมนาคมทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือตงเป�ยของจีน นําทาน
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  



 

 

 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.5 
ช่ัวโมง) เพื่อเดินทางไปยัง เมืองฮารบิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง เคยเปน
สวนหน่ึงของเขตอิทธิพลของรัสเซีย ตัวเมืองปจจุบันจึงยังคงมีรองรอยของ
สถาปตยกรรมแบบรัสเซียอยูมาก 
(หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กระเป�าเดินทางและสัมภาระของลูกคา
ตองลากขึ้น-ลงรถไฟเอง โดยการเดินทางดวยรถไฟในประเทศจีนทุกทานตองนํา
กระเป�าเดินทางมาสแกนกอนขึ้นรถไฟ หามนําไฟแช็ค สิ่งของมีคมทุกชนิด และ
สเปรยตางๆที่มีปริมาณมากกวา 100 ml เขาไปในรถไฟ หากเจาหนาที่พบสิ่งของ
ดังกลาวจําเปนตองทิ้งอยางเดียว) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากน้ันนําทานแวะชมสินคาที่ รานเสื้อกันหนาว ภายในรานจะจําหนาย เส้ือ 

รองเทา ผาพันคอ แผนทาํความรอน และอุปกรณกันหนาวอีกมากมาย 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรม Sheraton Harbin Xiangfang Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 
 
 

วันที่ 3 
ฮารบิน - ยาปู�ลี่ - ลานสกียาปู�ลี่ - น่ังกระเชาชมวิวลานสกี - หมูบานหิมะ 
(รวมรถอุทยานและคาเขา) - DREAM HOME (รวมคาเขา) - ชมแสงสี
กลางคืนถนนแสยุนเจีย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานออกเดินทางสู ยาปู�ลี่ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) จากน้ันนําทาน



 

 

เทีย่วชม ลานสกียาปู�ลี่ เปนลานสกทีี่มช่ืีอเสียงที่สดุของจีน  ซึง่เปนแหงแรกที่
สอดคลองกับมาตรฐานสากลของสกรีีสอรทเพือ่รับกิจกรรมขนาดใหญโดยมกีารเลน
สกีระดับสงูปานกลางมคีวามยาวรวม 30 ก.ม. นอกจากน้ี ยังมีลานสกีที่ยาวที่สดุใน
โลก 2,600 ม. เปนลานสกแีบบแหงสาํหรับการแขงชวงฤดูรอน  
(หมายเหต ุไมรวมคาเชาอุปกรณและเคร่ืองเลน หากทานใดสนใจเลนสกีสามารถ
ติดตอหวัหนาทัวรและไกดทองถิ่น)  

 

 

 

จากน้ันนําทานขึ้น กระเชาสูยอดเขายาปู�ลี่ (สามารถน่ังไดกระเชาละ 4-6 ทาน) 
ทานจะไดชมวิวมมุสูงของลานสกียาปู�ลี่  มทีั้งชาวจีนและตางชาตินิยมมาเลนสกทีี่
ยาปู�ล่ี เมือ่ทานขึ้นสูยอดเขาแลวทานจะไดสมัผัสกับอากาศที่หนาวเย็น พรอมทั้งเก็บ
ภาพบรรยากาศที่สวยงามบนเขาลานสกียาปู�ลีแ่หงน้ี หลังจากน้ันนําทานน่ังกระเชา
ลงสูลางเขา 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

 
 นําทานออกเดินทางสู หมูบานหิมะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.5 ช่ัวโมง) ซึ่งหาง

จากลานสกียาปู�ลี่ 93 กิโลเมตร ต้ังอยูตะวันตกเฉียงใตของแมน้ํามูตานเจียง เปน
หมูบานที่มีหิมะหนากวา 1 เมตร วิวหมูบานงดงามมาก การกอสรางแตละบาน
เปนไปในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด เมื่อไดเขาไปหมูบานน้ีเหมือนเขาไปในโลกของ
เทพนิยาย ที่น่ีมีหิมะตกนานถงึ 7 เดือนใน 1 ป มีแค 2 ฤด ูคือฤดูรอน และฤดูหนาว  
หนารอนจะมีฝนเยอะ หนาหนาวหิมะเร่ิมตกตั้งแตเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคม ความ
หนาของหิมะเฉลี่ยตอปอยูที่ 2 เมตร หมูบานแหงน้ีถือวามีปริมาณหิมะที่หนาและ
สะอาดที่สุดในประเทศจีน  ชาวจีนจึงตั้งช่ือสถานที่แหงน้ีวา ”THE CHINA SNOW 
TOWN”  

 

 
 และนําทานเขาชม DREAM HOME (รวมคาเขาชม) สถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียง 

ซึ่งเปนที่ถายทําหนัง ละคร และรายการตางๆ ซึ่งมีความงดงามมาก ต้ังอยูใกลกับ
ถนนคนเดิน XUEYUN ที่น่ีทานสามารถเห็นความหลากหลายของ "เห็ดหิมะ" ที่
สวยงาม เห็ดหิมะที่จริงแลวเปนบานแตละบานที่ติดกัน เปนบานเล็กๆ ความสูง
เทากันหมด ตอนหิมะลงบนหลังคา ดูเหมือนเห็ด จึงต้ังช่ือเห็ดหิมะ   เปนรูปทรง
ธรรมชาติของประติมากรรมหิมะ ในที่น่ีทานสามารถชมความสวยงามของหมูบาน 
ซึ่งเปนหิมะที่ขาวและสะอาดที่สุด ถือวาเปนจุดเดนที่สุดของหมูบานแหงน้ีเลยเลย



 

 

ทีเดียว    
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 

 
 หลังรับประทานอาหารทานสามารถ ชมแสงสียามกลางคืน ณ ถนนคนเดิน ซึ่งเปน

ถนนหลักเพียงแหงเดียวของหมูบานหมิะ  มีความยาว 500 เมตร เต็มไปดวยความ
หลากหลายของสินคาทองถิ่น ขนม ผลไมแชแข็ง ของกิน ปم�งยาง รานขายเสื้อผากัน
หนาว และรานอาหาร ตางๆ ยามคํ่าคืนสถานที่แหงน้ีจะแขวนโคมไฟสีแดงหนาบาน
เต็มไปตลอดทั้งสองขางทาง ดูคลายๆเหมือนชวงเทศกาลตรุษจีนเลยทีเดียว อิสระ
ใหทานถายรูป ชมบรรยากาศอันสวยงาม เกินบรรยามตามอัธยาศัย 

ที่พัก โรงแรม Xuexiang Taipinggou Laoma Family Inn หรือเทียบเทา อยูใน
หมูบานหิมะ  
(ไมมีเตียงเสริมใน 1 หองสามารถพักได 2-3 ทาน เปนเตียงฮีตเตอรใหญ 1 
เตียง) 

 หมายเหตุ :  เน่ืองจากหมูบานหิมะ รถบัสไมสามารถเขาไปหมูบานได ตองจอดไว
ดานนอก และที่พักไมมีพนักงานยกกระเป�า ฉะน้ันลูกคาตองเตรียมกระเป�าใบเล็กที่
ใชสําหรับพัก 1 คืน (เน่ืองจากตองหิว้กระเป�าเอง ) สวนกระเป�าใบใหญฝากไวกับรถ
ใหญที่จอดรอดานนอก...และกรุณาเตรียมผาเช็ดตัว แปรงสีฟน และยาสีฟนไปดวย
คะ   

วันที่ 4 อิสระชมหมูบานหิมะ - ฮารบิน - คฤหาสนวอลการ 
เชา รับประทานอาหารเชาสไตลจีน ภายในหมูบานหิมะ  



 

 

 

 
 อิสระใหทานเก็บภาพบรรยากาศ รอบๆ หมูบานหิมะ ไมวามองทางไหนก็เต็มไป

ดวยสีขาว ปกคลุมไปดวยหิมะ วิวหมูบานงดงามมาก การกอสรางแตละบานเปนไป
ในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด และทานสามารถเลนกิจกรรมรอบๆหมูบานหิมะได อาทิ
เชน สาดน้ํารอนทามกลางอากาศหนาวติดลบ 20 องศา เปนอีกกิจกรรมที่นิยมเลน
กันมากเมื่อมาถึงหมูบานหิมะ  
(หมายเหตุ : ไมรวมคาอุปกรณตางๆ ภายในหมูบานหิมะ หากทานใดสนใจสามารถ
สอบถามหัวหนาทัวรไทย) 

 หมายเหตุ : ทานสามารถซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 
- เขาแกะหญา( YANG CAOSHAN)  ซึ่งเปนเขาที่สุงที่สุดในหมูบานน้ี แลว

หางจากเมืองหิมะประมาณ 4.5 กิโลเมตร ซึ่งเปนจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดอีก
จุดของหมูบาน สูงกวาระดบัน้ําทะเล 1,235 เมตร ซึ่งเปนจุดที่ชมพระอาทิตย
ขึ้นและพระอาทิตยขึ้นตกที่ดีที่สุดเลยทีเดียว 

- ระเบียงหิมะหม่ืนลี้ สัมผัสวิวทิวทัศนของโลกน้ําแข็งสุดสวยงาม  
(ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการไดที่เจาหนาที่ และ
ชําระเงินกับไกดทองถิ่น) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานออกเดินทางกลับสู เมืองฮารบิน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ช่ัวโมง) 

ระหวางทางทานสามารถชมความสวยงามของหิมะที่ปกคลุมตนไมตลอดสองขางได  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ หมอไฟตงเป�ย 

ที่พัก โรงแรม VOLGAR MANOR หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว (ไมมีเตียงเสริม) 
 

วันที่ 5 คฤหาสนวอลการ (โบสถเซนตนิโคลัส) - ฮารบิน - HARBIN ICE & SNOW 
FESTIVAL 2020 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   



 

 

 

 
 นําทานเที่ยวชม คฤหาสนวอลการ (VOLGA MANOR) เมื่อไปถึงจะมีเจาหนาที่

แตงกายเปนชุดประจําชาติรัสเซียคอยใหการตอนรับผูที่มาเยือนคฤหาสนวอลการ 
โดยที่บริเวณแหงน้ีมีพื้นที่ 6 แสนกวาตารางเมตร ใชทุนสรางถึงหน่ึงรอยหาสิบกวา
ลานหยวน นําทานชม โบสถเซนตนิโคลัส เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลรัสเซีย 
ตัวอาคารทํามาจากไม เปนสัญลักษณของคฤหาสนวอลการ ดานหนาของตัวอาคาร
มีสัญลักษณกางเขนแบบคริสต ออรโทดอกซ ตัวโบสถเคยถูกทําลายไปเมื่อป ค.ศ.
1966 ในยุคการปฏิวัติวัฒนธรรม ในปจจุบันไดถูกบูรณะใหมีความสวยงาม
เชนเดียวกับในศตวรรษกอน (ฟรีเลนสกีลอยาง ทานละ 1 รอบ) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร    
 นําทานเดินทางเขาสูตัว เมืองฮารบิน เปนเมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 ทานสามารถซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 

หมอไฟคฤหาสน น้ําแข็ง ณ  ภัตตาคาร Shangri-La ระดับ 5 ดาว เปด
ประสบการณใหมทานสุกี้หมอไฟทามกลางน้ําแข็ง ภายในโรงแรมแชงกรีลา 
(ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกับรายการไดที่เจาหนาที ่และชําระ
เงินกับไกดทองถิ่น) 



 

 

 

 
 นํ าท าน ชม  เท ศ ก าล น้ํ าแข็ ง  (Harbin International Ice and Snow 

Festival 2020) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ําแข็งประจําปของ
ฮาร บ้ิน ที่ เมื องฮาร บ้ินซึ่ งฤ ดู เยือกแข็งที่ ยาวนานทํ าใหฮาร บ้ินซึ่ งอยูทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเปนเมืองน้ําแข็งสภาพอากาศเย็นจัดทําใหแมน้ํา
ซงฮัวกลายเปนลานน้ําแข็งที่ทั้งหนาและกวางใหญที่ผูมารวมงานใชเลนสไลเดอร 
ลากเล่ือนและกีฬาตางๆ อยางเชน ฮ็อกกี้ สเก็ตน้ําแข็ง และสกีกันอยางสนุกสนาน มี
การนําน้ําแข็งกอนโตมาแกะสลักเปนรูปตางๆ ใหทานชมความงดงามของโคมไฟ
น้ําแข็งยามคํ่าคืนตามอัธยาศัย 
หมายเหตุ :ในกรณีที่เทศกาลน้ําแข็งปดใหเขาชม เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเปนสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนตามความ
เหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

ที่พัก โรงแรม Sheraton Harbin Xiangfang Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 
 
 

วันที่ 6 โบสถเซนตโซเฟย - ศูนยผลิตภัณฑรัสเซีย - ถนนจงยาง - อุนสาวรียฝم�งหง - 
สวนสตาลิน - เสิ่นหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานชมดานนอก โบสถเซ็นตโซเฟย ซึ่งออกแบบและสรางโดยสถาปนิกชาว

รัสเซีย เมื่อกอนเคยใชเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญตางๆ ของ
ชาวรัสเซียแตมาถกูทําลายตอนปฏิวติัวัฒนธรรม และไดมีการสรางขึ้นมาใหมอีกคร้ัง
โดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไวใหไดมาก ที่สุด ซึ่งใชเวลาถึง 9 ป โดยเริ่มตนสราง
ในป  ค.ศ .1923 เสร็จสมบูรณ ในป  ค.ศ .1932 ถือไดวาเปนโบสถ  Greek 
Orthodox ที่ใหญที่สุดในตะวนัออก นําทานเลือกชม สินคารัสเซีย ใหทานไดเลือก



 

 

ซื้อสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย ไมวาจะเปน ช็อคโกแลต เครื่องประดับ หรือของ
พื้นเมืองตางๆ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร    

 นําทานเดินชม ถนนจงยาง (แจกฟรีไอศครีม Modern ทานละ 1 แทง) เปน
ไอศครีมที่มีช่ือเสียงของเมืองฮารบิน และมียาวนานมากวา 100 ป หากทานใด
มาถึงฮารบินแลว ไมควรพลาดที่จะชิม นอกจากน้ันยังคงมีงานแกะสลักน้ําแข็งเล็กๆ 
ใหทานไดชมตลอดสองขางทาง ทามกลางความหนาวติดลบ 20 องศา 

 

 
  
 และนําทานชม อนุสาวรียฝم�งหง ซึ่งตั้งอยู ณ บริเวณชายฝم�งแมน้ําซงฮัว เปนอนุสรณ

ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮารบินที่พยายามตอสูกับอุทกภัยคร้ังใหญเมื่อ
ป ค.ศ.1957 ซึ่งน้ําในแมน้ําซงฮัวเจียงสูงกวาตัวเมืองฮารบ้ิน 7 เมตร และเหลือ
เพียง 20 เซนติเมตร น้ําก็จะทะลักเขามาในตัวเมือง จึงไดมีการสรางเขื่อนใหสูงขึ้น
อีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกวา 140 กิโลเมตร เปนเวลา 28 วัน จนในที่สุดน้ํา
ก็ไมไหลเขามาทวมเมืองฮารบ้ินทั้งๆ ที่กระแสน้ําในป ค.ศ. 1998 เปนกระแสน้ําที่
สูงที่สุดในรอบ 52 ป อนุสาวรียเปนเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอด
เสาเปนรูปแกะสลักกลุมกรรมกรชาวนา ทหาร ขาราชการ และนักศึกษาที่รวมใจรวม



 

 

แรงกัน แสดงถึงสถานการณที่เกิดขึ้นในตอนน้ันฐานของอนุสาวรียสรางเปนสระรูป
พระจันทรเสี้ยว 3 ช้ัน ช้ันลางเปนระดับน้ําในป ค.ศ. 1932 ที่เคยสรางความ
เสียหายใหกับเมืองฮารบ้ินเปนอยางมาก สระช้ันที ่2 เปนระดับน้ําในป ค.ศ. 1957 
เทากับระดับน้ําเมื่อ 52 ปกอน ซึ่งสูงกวาระดับน้ําป ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 
เซนติเมตร ป ค.ศ. 2001 สรางสระขึ้นเปนช้ันที ่3 เพื่อบันทึกระดับนํ้า ซึ่งสูงขึ้นอีก 
0.75 เซนติเมตร ดานหลังประกอบดวยเสาและระเบียงโคงแบบโรมัน ซึ่งแสดงถึง
ความสามัคคีของชาวเมืองฮารบิน 

 
 จากน้ันนําทานชม สวนสตาลิน ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําซงฮัว โดยสวนแหงน้ีถูกสรางขึ้นใน

ป ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แตมีความ
สมบูรณแบบกวาและมเีอกลักษณที่หาวหาญ ซึ่งเปรียบเสมือนอุปนิสัยของชาวเหนือ
ของประเทศจีน เพื่อเปนหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีตอกัน ระหวางสองชาติ
มหาอํานาจแหงโลก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เปดยาง 
 นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.5 ช่ัวโมง) 

เพื่อเดินทางกลับไปยัง เมืองเสิ่นหยาง เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง ปจจุบัน
เปนหน่ึงในเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญและมีความสําคัญที่สุด 



 

 

 
  (หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กระเป�าเดินทางและสัมภาระของลูกคา

ตองลากขึ้น-ลงรถไฟเอง โดยการเดินทางดวยรถไฟในประเทศจีนทุกทานตองนํา
กระเป�าเดินทางมาสแกนกอนขึ้นรถไฟ หามนําไฟแช็ค สิ่งของมีคมทุกชนิด และ
สเปรยตางๆที่มีปริมาณมากกวา 100 ml เขาไปในรถไฟ หากเจาหนาที่พบสิ่งของ
ดังกลาวจําเปนตองทิ้งอยางเดียว)  

ที่พัก โรงแรม Oriental Ginza International Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 7 เสิ่นหยาง (สนามบินเสี่นหยางเถาเซียน) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
(XW877:10.15-15.10) 

เชา รับประทานอาหารเชาแบบกลอง 
 สมควรแกเวลา นําทานออกเดินทางสู สนามบินเสิ่นหยางเถาเซียน 

10.15 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกสกูต 
เที่ยวบินที่ XW877  (ไมรวมอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)  

15.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง เมืองดวยความประทับใจ 
 

โปรแกรม: PREMIUM HARBIN ตะลุยหมูบานหิมะ  
พักหร ู5 ดาว 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินนกสกูต    

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพัก 2 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน  
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 24-30 ธ.ค. 62 33,900.- 33,900.- 6,500.- 23,900.- 
วันที่ 27 ธ.ค.62-02 ม.ค. 63 35,900.- 35,900.- 6,500.- 25,900.- 



 

 

วันที่ 31 ธ.ค.62-06 ม.ค. 63 32,900.- 32,900.- 6,500.- 22,900.- 
วันที่ 03-09 ม.ค. 63 31,900.- 31,900.- 6,500.- 21,900.- 
วันที่ 07-13 ม.ค. 63 30,900.- 30,900.- 6,500.- 20,900.- 
วันที่ 10-16 ม.ค. 63 30,900.- 30,900.- 6,500.- 20,900.- 
วันที่ 14-20 ม.ค. 63 30,900.- 30,900.- 6,500.- 20,900.- 
วันที่ 04-10 ก.พ. 63 32,900.- 32,900.- 6,500.- 22,900.- 
วันที่ 07-13 ก.พ. 63 31,900.- 31,900.- 6,500.- 21,900.- 
วันที่ 11-17 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 6,500.- 19,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไมถงึ 2 ปบรบิูรณ ณ วนัเดินทางกลับ) ทานละ 7,900.- ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ตัว๋เครื่องบนิ (ไมรวมวีซาจีน) 

 
ราคาน้ีไมรวมคาวซีาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท 

ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 400 หยวน/ทาน/ทริป 
คาทปิหัวหนาทวัรไทย 400 บาท/ทาน/ทรปิ (เดก็เก็บทิปเทาผูใหญ) 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
 กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง  
 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสาร
ไมครบจํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่

ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้ง
ไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 



 

 

    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคา

ใชจายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสาย

การบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight 
และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจาก
คาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิทานละ 200,000 
บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 

 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   



 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบิน

กําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่ม

เอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 400 หยวน /ทาน/ทริป 
9. คาทิปหัวหนาทัวรไทย 400 บาท/ทาน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุ

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 



 

 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
สละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ 
อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง 
หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมทีพ่ักในตางประเทศเปนทีเ่รียบรอย 
แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น 
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก 
ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่
ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทน
ให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ 
ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับ
เทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืน
เงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานทีอ่ื่นๆมาให โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้  

 
 
 
 

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 



 

 

เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 
**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไม

ชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยาง

นอย 2 หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาว

เทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-

Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัว

ทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตร

และสู ติ บัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตให
เดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยู
ที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และ



 

 

ของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการ
ระงับการออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียม
เอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทตูจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การ
เรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของ
สถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง
และยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎ
กติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของ
ทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยู
ประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย 

และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซา

เขาประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสอืเดินทางคนตางชาติในกรณทีีท่างบรษัิทสามารถ
ขอวีซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   



 

 

2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้น
หลังขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับ

แปลรับรองตราประทับรานที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสอืเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ 
ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลกัเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด 
นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวสิเซอแลนด เอสโทเนีย 
ไมสามารถขอวซีาดวนได] 

 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน  

สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวซีาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 



 

 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการ
ปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตาม
ความเปนจริง 
  
 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรณุากรอกขอมูล
ดังตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวซีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ
ใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคญัมาก กรณุาแจงเบอรที่ถกูตองทีส่ามารถตดิตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   



 

 

 
 
 
 
 
 

ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถงึบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทาํให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


