
 

 

รหัสทัวร SSH1902586 
ทัวรจีน ฮารบิน หมูตุน เทศกาลแกะสลกัน้ําแข็ง หมูบานหิมะ ลานสกี
ยาบูลี่ 6 วัน 4 คนื (XW) 
ฮารบิน   น่ังรถไฟความเร็วสูง   หนาวถนนจงยาง   โบสถเซ็นตโซเฟย    
เทศกาลปงเสวี่ยตาซ่ือเจ้ีย   ลานสกียาบูลี ่  หมูบานหิมะ   ถนนคนเดินแสยุนเจีย      
DREAM HOME   เกาะพระอาทิตย   DIY แกะสลักน้ําแข็ง   เส่ินหยาง    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  สนามบินดอนเมือง  
23.00 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

(TERMINAL 1) ช้ัน 3 ประตู 5 แถวที่ 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดย
มีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 

วันที่สอง ดอนเมือง-เส่ินหยาง-น่ังรถไฟความเร็วสูง-ฮารบิน-รานขายเส้ือกันหนาว-ถนนจง
เอียง-โบสถเซ็นตโซเฟย-เทศกาล“ปงเสวี่ยตาซื่อเจี้ย” 
02.45 น. เหนิฟ�าสู เมืองเส่ินหยาง ประเทศจีน เท่ียวบินที่ XW878 
 (บนเคร่ืองไมมีบริการอาหารและน้ําด่ืมฟรี แตมีจําหนายบนเคร่ือง) 
08.50 น.      เดินทางถึง เมืองเส่ินหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซื่อเดิมเปน

ภาษาแมนจูวา “มุกเดน” ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ
เรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเส่ินหยาง เพ่ือโดยสารรถไฟความเร็วสูง 
สู เมืองฮารบิน (ใชระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของ
มณฑลเฮยหลงเจียง มีชวงฤดูหนาวมากกวาฤดูรอนและเล่ืองชื่อในฐานะเปนเมือง
น้ําแข็งของประเทศ  หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงในเมืองจีน 
ผูโดยสารจําเปนจะตองดูแลและยกกระเป�าขึ้น-ลงสถานีดวยตัวเอง จึงควรใช
กระเป�าเดินทางแบบคันชักที่มีลอลากขนาดพอสมควร ไมใหญจนเกนิไปเพื่อความ
สะดวกและรวดเร็ว ในการเขา – ออกจากขบวนรถ  และ หามนํา มดี ของมีคมทุก
ชนิด และไฟแช็คเขาไปในขบวนรถ 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
บาย นําทานแวะ รานขายเส้ือกันหนาว ใหทานไดเลือกซือ้เคร่ืองกันหนาวเพิ่มตาม

อัธยาศัย  
  รับอุปกรณชุดกันหนาว แจกฟรี...หมวก ผาพันคอ ท่ีปดหู แผนรอนกันหนาว ทาน

ละ 1 ชุด   
  นําทานชม โบสถเซ็นโซเฟย (ถายรูปจากดานนอก) ซึ่งเปน 1 ในโบสถคริสต 17 

แหง ซึ่งแสดงถึงวฒันธรรมรัสเซียท่ีไดเขามามีอิทธพลในฮารบิน  โบสถโซเฟย เปน
โบสถนิกายออรโธ  ด็อกซท่ีสรางขึ้นในป ค.ศ 1907 เปนโบสถออรโธด็อกซ ที่ใหญ
ที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออก  



 

 

 
   จากน้ันนําทานชอปปم�ง ถนนจงเอียง เปนถนนยานธุรกิจสายหน่ึงในฮารบิ้น มีความ

ยาว 4 กโิลเมตร ทอดตัวอยูในเขตตาหลี ่เปนเสมือนพิพิธภัณฑที่จัดแสดง
สถาปตยกรรมแบบยุโรป ท้ังลวดลายการตกแตงอาหารแบบบารอคและไบเซนไทน 
ในเขตตาหล่ีน้ียังเปนท่ีต้ังของวิหารเซนตโซเฟยซ่ึงเปนโบสถคริสตนิกายรัสเซีย
ออโธดอกซอีกดวย แลวนําทานแวะ รานขายสินคาพื้นเมืองรัสเซีย อาทิ เชน 
เครื่องประดับ ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและของพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร (2) เมนูพิเศษ !!  สุกีต้งเป�ย 
นําทานชม เทศกาล“ปงเสวี่ยตาซื่อเจ้ีย(Harbin 2020 International Ice and 
Snow Festival)  หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ําแข็งประจําป
ของฮารบิน ปงเสวี่ยตาซื่อเจ้ีย ท่ีเมืองฮารบินซ่ึงฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทําใหฮาร
บ้ินซ่ึงอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเปนเมืองน้ําแข็ง สภาพอากาศเย็น
จัดทําใหแมน้ําซงฮัว กลายเปนลานน้ําแข็งท่ีทั้งหนาและกวางใหญ ที่ผูมารวมงาน
ใชเลนสไลเดอร ลากเล่ือนและกีฬาตางๆ อยางเชน ฮ็อกกี้, สเก็ตและสกีกันอยาง
สนุกสนาน มีการนําน้ําแข็งกอนโตมาแกะสลักเปนรูปตางๆ ใหทานชมความงดงาม
ของโคมไฟน้ําแข็งยามค่ําคืนตามอัธยาศัย   



 

 

หมายเหตุ : เน่ืองจากสถานท่ีจัดงานอยูกลางแจง หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย 
อากาศไมหนาวจัด สงผลใหน้ําแข็งละลาย  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธในการ
เปลี่ยนแปลงจัดเปนรายการอ่ืนทดแทนใหทาน โดยท่ีไมแจงใหทราบลวงหนาและ
ไมมีการคืนเงินในทุกกรณี  

 
พักที่  LONGTANG HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สาม ลานสกยีาบูลี่-หมูบานหิมะ-ถนนคนเดินแสยุนเจีย 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานเดินทางสู ลานสกียาบูลี ่(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) ต้ังอยูท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมณฑลเฮยหลงเจียง  ที่น่ีจะมีฤดูกาลที่ปกคลุมดวย
หิมะคอนขางยาวนาน ทําใหหิมะในเขตนี้คอนขางสมบูรณเหมาะสําหรับการเลนสกี 
เปนลานสกีที่มีช่ือเสียงท่ีสุดของจีน ลานสกีขนาดใหญที่มีอุปกรณสกท่ีีทันสมัย และ
มีบรกิารดีเยี่ยมติดอันดับพรีเมี่ยมของทวีปเอเชีย ท่ีน่ีมีกิจกรรมกีฬาและสันทนา
การของฤดูหนาวอีกมากมายสําหรับท้ังผูใหญและเด็ก การเลนสกีมหีลายระดับ
ความสูงและมีความยาวรวม 30 กม. นอกจากน้ียังมีลานสกีที่ยาวที่สุดในโลก 
2,660 เมตร  



 

 

(ราคาทัวรน้ีไมรวมคาเชาอุปกรณ, คาเคร่ืองเลน และกิจกรรมตางๆ)   
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  
บาย นําทานเดินทางสู หมูบานหิมะ(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) ซึ่งหางจาก

ลานสก ีYA BULI 93 กิโลเมตร  ต้ังอยูตะวนัตกเฉียงใตของแมน้ําหมูตานเจียง 
เปนหมูบานที่มีหิมะหนากวา 1เมตร วิวหมูบานสวยมาก การกอสรางแตละบาน
เหมือนกันหมด เขาไปหมูบานน้ีเหมือนเขาไปโลกของเทพนิยาย หมูบานน้ี หิมะตก
ถึง 7เดือน ใน 1ป มีสองฤด ูฤดรูอน และฤดูหนาว  หนารอนจะมีฝนเยอะ  หนา
หนาวหิมะเริ่มตกจากตลุาคมถึงพฤษภาคมปหนา ความหนาของหิมะเฉล่ียตอปที ่
2 เมตรปริมาณหิมะทีห่นาที่สุดของประเทศจีนและคุณภาพหิมะดีและสะอาด  คน
จีนตั้งช่ือใหเปน “THE CHINA SNOW TOWN” 



 

 

  หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย อากาศไมหนาวจัด สงผลใหหิมะ
ละลาย ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงิน หรือเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนใหทุก
กรณี 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร (5)  
  นําทาน ชมแสงสีกลางคืน ถนนแสยุนเจีย(XUE YUN JIE) ซึ่งเปนถนนหลักเพียง

แหงเดียวของหมูบานหิมะ มีความยาว 500 เมตร เต็มไปดวยความหลากหลาย
ของสินคาทองถิ่น ขนม ผลไมแชแข็ง และรานอาหารตางๆ อิสระใหทานไดชม
บรรยากาศอันสวยงาม และถายรูปเกบ็ไวเปนที่ระลึก 

 
 
 



 

 

 
พักที่  HUAIJIU MINSU(HOME STAY ในหมูบานหิมะ)  

***โปรดทราบ !! หมายเหตุ: เน่ืองจากหมูบานหิมะ รถบัสไมสามารถเขาไปใน
หมูบานได และท่ีพักไมมีบรกิารพนักงานยกกระเป�า ลูกคาตองห้ิวกระเป�าเอง 
ฉะน้ันลูกคาตองเตรียมสัมภาระของใชสวนตัว เชน ผาเช็ดตัว แปรงสฟีน ยาสีฟน 
แชมพู หมวกอาบน้ํา รองเทาแตะฯลฯ  ใสกระเป�าใบเล็กเพ่ือคางคืน สําหรับ 1 คืน  
  

วันทีส่ี่ DREAM HOME(รวมคาเขา)-ฮารบิน-รานขายสินคาพ้ืนเมือง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
  นําทานชม DREAM HOME (รวมคาเขา) สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเปนที่

ถายทําหนัง ละคร และรายการตางๆซ่ึงมีความงดงามมาก ต้ังอยูใกลกับถนนคน
เดินXUEYUN ท่ีน่ีทานสามารถเห็นความหลากหลายของ "เห็ดหิมะ" ที่สวยงาม 
เห็ดหิมะท่ีจริงแลวเปนบานแตละบานที่ติดกนั เปนบานเล็กๆ ความสูงเทากันหมด 
ตอนหิมะลงบนหลังคา ดูเหมือนเห็ด จึงต้ังช่ือเห็ดหิมะ เปนรปูทรงธรรมชาติของ
ประติมากรรมหิมะในท่ีน่ีทานสามารถชมความสวยงามของหมูบาน ซึ่งเปนหิมะที่
ขาวและสะอาดที่สุด ถือวาเปนจุดเดนที่สุดของหมูบานแหงน้ีเลยทีเดียว หมาย
เหตุ : หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย อากาศไมหนาวจัด สงผลใหหิมะละลาย 
ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงิน หรือเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนใหทุกกรณี 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองฮารบิน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) นําทานชม 

รานขายสินคาพื้นเมือง ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองฮารบินตามอัธยาศัย 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร (8) เมนูพิเศษ !! เกี๊ยวฮารบิน 
พักที่  LONGTANG HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
วันทีห่า ฮารบิน-เกาะพระอาทิตย(รวมรถ)-D.I.Y.แกะสลักน้ําแข็ง-รถไฟความเร็วสูง-เสิ่น

หยาง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 
 นําทานสู เกาะพระอาทิตย (รวมรถแบตเตอรี)่ เกาะขนาดใหญซึ่งต้ังอยูทางตอน

เหนือของแมน้ําซงฮัวเจียง มีเน้ือท่ีประมาณ 3,800 เฮคเตอร เดิมเปนสถานที่พัก
ฟم�นของกรรมกรใชแรงงานเมืองฮารบิ้น สถานที่สวยงามรมร่ืน ชมความงามของ
เมืองชนบทท่ีเงียบสงบและมีมนตเสนห นับเปนสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด 
นอกจากน้ันยังมีเรือ จักรยาน และรถมาลากสไตลยุโรปไวบริการใหเชาอีกดวย 
สวนในชวงฤดูหนาวเม่ือเกาะแหงน้ีถูกปกคลมุดวยหิมะก็จะกลายเปนสถานหยอน
ใจในอุดมคติที่เหมาะอยางยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ําแข็ง เชน 
สเก็ตน้ําแข็ง เล่ือนหิมะ และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจําป
ของฮารบิน เกาะสุริยันถือเปนสถานท่ีจัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ําแข็งที่ใหญท่ีสุด



 

 

ของประเทศจีนที่โดงดังไปท่ัวโลก ซึง่ปจจบุันน้ีทานสามารถชมการแสดงการ
แกะสลักหิมะน้ําแข็งในอาคารของเกาะสุริยันน้ีได ชมการแกะสลักน้ําแข็งกําแพง
เมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญของจีน ทานสามารถ
ถายรูปสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เหมือนกับทานไดอยูในนิทรรศการแกะสลักหิมะ
น้ําแข็งอยางแทจริง อยางที่เห็นในปจจุบัน  
(ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณตางๆ) หมายเหตุ : เน่ืองจากสถานที่จัดงานอยู
กลางแจง หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย อากาศไมหนาวจัด สงผลใหหิมะละลาย  
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงจัดเปนรายการอ่ืนทดแทนใหทาน โดย
ท่ีไมแจงใหทราบลวงหนาและไมมีการคืนเงินในทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 
บาย ใหทานไดเพลิดเพลินกับการทํา D.I.Y. แกะสลักน้ําแข็ง เปนรูปตางๆตามแบบที่

ทานตองการ สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สถานีรถไฟฮารบิน เพ่ือโดยสาร 
รถไฟความเร็วสูง สู เมืองเส่ินหยาง (ใชระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

  หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงในเมืองจีน ผูโดยสารจําเปนจะตอง
ดูแลและยกกระเป�าขึ้น-ลงสถานีดวยตัวเอง จึงควรใชกระเป�าเดินทางแบบคันชักท่ี
มีลอลากขนาดพอสมควร ไมใหญจนเกินไปเพือ่ความสะดวกและรวดเร็ว ในการ



 

 

เขา – ออกจากขบวนรถ  และ หามนํา มดี ของมีคมทุกชนิด และไฟแช็คเขาไปใน
ขบวนรถ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร (11) เมนูพิเศษ !! เปดยาง 
พักที่  DONGFANG YIN ZUO HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
วันทีห่ก เส่ินหยาง-ดอนเมือง 
เชา  บริการอาหารเชา SNACK BOX (12) 
 นําทานเดินทางสูสนามบิน เมืองเส่ินหยาง  
10.15 น.     กลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินท่ี XW877  
  (บนเคร่ืองไมมีบริการอาหารและน้ําด่ืมฟรี แตมีจําหนายบนเคร่ือง) 
15.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ

ประทับใจ 
*** ขอบพระคุณทกุทานที่ใชบริการ *** 

 
ขอสําคัญควรทราบ (กรุณาอานใหละเอียดทุกขอ) 
 ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
 โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือน

ข้ึนไปและเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนา หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง

นอยกวา 10 ทาน โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่ไมมวีซีาและอยางนอย 10 วนักอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา 
(หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทฯ 
ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค) 

 หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ เพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยน
ไฟลท และ เวลาบิน กอนทุกครั้ง มฉิะนั้นทางบริษัทจะไมรบัผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรบัเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
และคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ทานจะใช



 

 

หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 ตามนโยบายรวมกบัการทองเท่ียวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ

สินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวท่ัวไปไดรูจักคือ รานขายเส้ือกันหนาว,รานขายสินคา
พ้ืนเมือง ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกบัราคาทัวร  จึงเรียน
ใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใช
เวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  
ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุก
เมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทาน เปนจํานวน
เงิน 300 หยวน / ทาน / ราน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ใน
กรณีท่ีทานมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

 บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจกักัน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 
จะตองจายคาพักเด่ียวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน 

 ทานท่ีมีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง เขา-ออก ไดตามวันเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง
เจาหนาท่ีใหรับทราบกอนการทําจองทัวร  

 ทานท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบตัร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผดิชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง 
เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC 
กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 

 ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีใชเปนแบบกรุปไมสามารถเลือกที่น่ังลวงหนาได  (ทานจะไดรับท่ีน่ังแบบสุม
เทาน้ัน) 

 หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจําและคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลวน้ัน 
3 วัน กอนเดินทาง  ทานจะไดรับใบนัดหมายเพ่ือเตรียมตัวการเดินทาง  
1 วัน กอนเดินทาง   หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตัวเดินทางแกผูเดินทางอีกคร้ัง 

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว 



 

 

 
อัตราคาบรกิาร 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
(พักหองละ 
2-3 ทาน) 

เด็ก  
2-18 ป  

พักเด่ียว
(จายเพ่ิม) 

ราคา 
ไมรวม
ต๋ัว 

วันที ่25-30 ธันวาคม 2562  29,899 29,899 5,500 17,899 
วันที ่27 ธันวาคม – 01 มกราคม 
2563 31,899 31,899 5,500 18,899 

วันที ่01-06 มกราคม 2563  29,899 29,899 5,500 17,899 
วันที ่08-13 มกราคม 2563  27,899 27,899 5,500 17,899 
วันที ่10-15 มกราคม 2563  27,899 27,899 5,500 17,899 
วันที ่15-20 มกราคม 2563  27,899 27,899 5,500 17,899 
วันที ่05-10 กุมภาพันธ 2563  28,899 28,899 5,500 17,899 
วันที ่07-12 กุมภาพนัธ 2563 28,899 28,899 5,500 17,899 
วันที ่12-17 กุมภาพันธ 2563 27,899 27,899 5,500 17,899 
วันที ่14-19 กุมภาพันธ 2563  27,899 27,899 5,500 17,899 
วันที ่19-24 กุมภาพนัธ 2563 27,899 27,899 5,500 17,899 
วันที ่21-26 กุมภาพนัธ 2563 26,899 26,899 5,500 17,899 

 
อัตราคาบรกิาร *รวม* 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด ไป – กลับ พรอมกรุปเทาน้ัน  
2. ท่ีพักโรงแรม 4 ดาว จํานวน 4 คืน ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2-3 ทาน ตาม

เหมาะสม) 
** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจดัหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3. คาอาหาร 12 มื้อ ตามโปรแกรม (หากทานไมทานอาหารมื้อใด จะไมสามารถคืนเงินได) 
4. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม 



 

 

5. คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ 
6. คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซึ่งเปน

อัตราเรียกเก็บ ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน ทาน
ตองชําระเพิ่ม)  

7. คาระวางน้ําหนักกระเป�า โหลดใตทองเคร่ือง 1 ใบ จํากัดไมเกิน 20 กิโลกรัม และสัมภาระ
ถือข้ึนเครื่องได 1 ใบ จํากัดไมเกิน 7 กิโลกรัม 

8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น คุมครองในวงเงินไมเกนิ 1,000,000 บาท 
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของ
กรมธรรม)  ** คุมครองตั้งแต อายุ 16 – 69 ป เทาน้ัน ** 
หมายเหตุ:  กรณีผูเดินทางมีอาย ุ1 เดือน-15 ป และผูเดินทาง อาย ุ70 ป ขึ้นไป คุมครอง

เพียง 50%  
   ของวงเงินคุมครอง และ สําหรับผูเดินทาง อายุไมถึง 1 เดือน กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ 
ท้ังสิ้น ** 

ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **ทั้งน้ีอัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท ข้ึนอยูกับ
ระยะเวลาการเดินทาง**  
การประกันไมคุมครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไส
ต่ิง, อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม 
 

อัตราคาบรกิาร *ไมรวม* 
1. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกัรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่
ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

2. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกาํกับภาษี) 
3. คาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเด่ียว (4 วันทําการ) ทานละ 1,800 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรต

ไทย) 
4. คาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเด่ียว (ดวน 2 วันทําการ) ทานละ 2,925 บาท (สําหรับผูถือ

พาสปอรตไทย) 



 

 

5. คาทิปคนขับรถ, ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร จํานวน 450 หยวน/ทริป/ทาน (เด็กชําระทปิ
เทาผูใหญ) 

6. คาทําวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ (ผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง) 
7. คาทัวรชาวตางชาติ จายเพิ่มจากคาทัวร 600 หยวน/ทาน/ทรปิ 
 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการชําระคาบริการ 
 กรุณาชําระเงินมัดจํา  ทานละ 15,000 บาท หรือ ท้ังหมดกรณีเปนราคาโปรโมช่ัน  

(ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน นับจากวันท่ีทําการจอง) 
 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ  15 วัน กอนการเดินทาง  

(กรณีไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง กรณีเช็คของทานถูก
ปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวาทานสละสิทธิ)์ 
หมายเหตุ หากชําระเงนิในแตละสวนแลว กรณุาสงสําเนาการโอนเงิน ใหเจาหนาที่ทุก

คร้ัง 
 รบกวนสแกนหนาพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน สงภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการ

ชําระมดัจํา 
 
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป  คืนคาใชจายทั้งหมด  
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท 
 แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บ

คาใชจายท้ังหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคนเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวี
ซาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได 

 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมดัจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 



 

 

เชน CHARTER FLIGHT จะไมมกีารคืนเงนิมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศท่ีระบไุวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง  พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจํา
คืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติก
ใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถอืไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมขีนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบิน
เทาน้ัน  

 ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

 หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือ

เดินทางตองไมมกีาร ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารดุ  เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง รปูสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน ยิ้มหามเห็นฟน มองเห็นท้ัง
ใบหนาและใบหูทั้งสองขางชัดเจน และหามสวมเส้ือสีขาว เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือ
ชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา รูปถายมีอายุไม
เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง)  



 

 

5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
5.1 เดินทางพรอมพอแม  / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   

5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ท้ังน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  5.1.4 กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5.2 เดินทางพรอมญาติ   

5.2.1 สําเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําท่ีเขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
6.1  ใบอนุญาติการทํางาน ตัวจริงเทาน้ัน ! ! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 6 เดือน 
6.2  หนังสือรบัรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
6.3 สําเนาต๋ัว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบนั ข้ันต่ํา 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

หมายเหตุ  
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาติการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผู
เดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรณุาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยืน่เอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 



 

 

คาธรรมเนียมการยื่นวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติ (ในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได) 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ทานละ 5,360 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาทีฝ่�าย

ขาย) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 

 ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
 นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
 นํารูปถายท่ีมีววิดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตัดใชเพื่อย่ืนทําวีซา 
 นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรปูท่ีพริ้นซจากคอมพิวเตอร 

 
(ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย 

ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 

สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวีซาดวนได) 
 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยืน่วีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
 
ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME....................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน    หมาย     หยา   ไมไดจดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
................................................................................................................................. 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  



 

 

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

..............รหัสไปรษณีย..................................... โทรศัพทบาน.........................................มือถือ

.......................................... 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน
........................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)............................................................................. 
ตําแหนง
งาน..........................................................................................................................................................
. 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตวัพิมพ
ใหญ)…………………...….....……………………………………. 
.......................................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร
............................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
กรณีปจจบัุนทานเกษียณแลว ตองกรอกท่ีอยูสถานท่ีทํางานลาสุดกอนเกษียณ (ภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร
................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที.่................. เดือน................ป.........................  ถึง วันที.่......................เดือน.....................ป
................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบ ุ
เม่ือวันที.่................. เดือน................ป.........................  ถึง วันที.่......................เดือน.....................ป
................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  



 

 

สําหรับคนโสดขอใหระบุช่ือบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุช่ือสามี หรือ ภรรยา 
เทาน้ัน!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ชื่อ (MR.) 
NAME................................................................SURNAME..............................................................
....................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME..............................................................
...................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME..............................................................
...................... 
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอรโทรศัพท  เบอรที่ทํางาน  มือถือ  บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถาม
ตามความเปนจริงเพ่ือใชในการขอย่ืนวีซา 
** ถาเอกสารสงถึงบรษัิทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี ้ 
(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทตูจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-
2245-7033 
 


