
 

 

SH3UHRB2 ฮาร์บิน...วุน้กะทิคฤหาสน์วอลการ์

 

วนัที� กาํหนดการ

1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 18.10

2 

เฉิงตู-ฮาร์บิน(3U8877 : 06.25
ร้านขายเสื-อกันหนาว-โบสถ์เซ็นโซเฟีย
นอก)-สวนสตาลนิ-อนุสาวรีย์ฝั�งหง
โรงเบียร์ฮาร์บิน (ฟรีเบียร์ท่าน

3 คฤหาสน์วอลการ์-โบสถ์เซนต์นิโคลสั
ฟลอฟ 

4 
สวนเสือไซบีเรีย-เกาะพระอาทติย์
เสวี�ยต้าซื�อเจี-ย”(Harbin 2019
and Snow Festival) 

5 

สะพานเหลก็ปินโจว-ชมการตกปลาหน้าหนาว
ถ่ายรูปกบับ้านนํ-าแข็ง (ฟรีเบียร์ท่านละ 
D.I.Y.แกะสลกันํ-าแข็งฮาร์บิน
(3U8844 : 19.45-01.50+1) 
 

6 ถนนโบราณจินหลี�-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
(3U8145  : 15.45-18.00) 

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์
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กาํหนดการ เช้า เที�ยง เยน็ 

(3U8146 : 18.10-22.25) X X ✈✈✈✈ 
HANG KONG HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 

25-11.30) 
โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปด้าน

อนุสาวรีย์ฝั�งหง-ถนนจงเอยีง
ท่านละ 1 แก้ว) 

���� ���� ���� 
YAYUE JING PIN
HOTEL
หรือเทยีบเท่าระดับ 

โบสถ์เซนต์นิโคลสั-คฤหาสน์พา
���� ���� ���� 

VOLGAR 
MANOR
หรือเทยีบเท่าระดับ 

เกาะพระอาทติย์-เทศกาล“ปิง
9 International Ice ���� ���� ���� 

SHERATON HARBIN 
XIANGFANG
หรือเทยีบเท่าระดับ 

ชมการตกปลาหน้าหนาว
ฟรีเบียร์ท่านละ 1 แก้ว)

-เฉิงตู  ���� ���� X SAILUN JIDI HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 

กรุงเทพฯ 
���� ���� ✈✈✈✈  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน 180 หยวน/คนตลอดการเดินทาง

โรงแรม 

HANG KONG HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

YAYUE JING PIN 
HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

VOLGAR 
MANORHOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
SHERATON HARBIN 
XIANGFANG HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

SAILUN JIDI HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

คนตลอดการเดินทาง 



 

 

SH3UHRB2 ฮาร์บิน...วุน้กะทิคฤหาสน์วอลการ์

 

����กาํหนดการเดินทาง
วนัแรก  กรุงเทพฯ-เฉิงตู 

15.00 น.         � คณะพร้อมกนัที,ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ 
ประตู 9บริเวณ ISLAND
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน

18.10 น.         ����เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู
22.25น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง

ที,สุดของประเทศจีนหลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที,พกั
���� พกัที� HANG KONG HOTEL 

วนัที�สอง เฉิงตู-ฮาร์บิน-ร้านขายเสื
อกันหนาว
ถนนจงเอยีง-โรงเบียร์ฮาร์บิ

เช้า  ���� รับประทานอาหารเช้า 
06.25 น.         ����เหิรฟ้าสู่ เมืองฮาร์บิ
11.30 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิ

มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน และเลื,องชื,อในฐานะเป็นเมืองนํH าแข็งของประเทศ
เทศกาลฤดูหนาว การแข่งขนัแกะสลกันํHาแขง็

เที�ยง ���� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บ่าย นาํท่านแวะร้านขายเสื-อกนัหนาว

(ถ่ายรูปจากด้านนอก
มีอิทธพลในฮาร์บิน  
โบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ที�ใหญ่ที�สุดในภาคพื นเอเซียตะวนัออกชม
สวนแห่งนี ถูกสร้างขึ นในปี ค
ความสมบูรณ์แบบกวา่และมีเอกลกัษณ์ที�หา้วหาญทุกท่านจะไดเ้ห็นววิหิมะธรรมชาติที�สวยงามและ
กิจกรรมการเล่นสกีบนแม่นํH าซงฮวา ที,กลายเป็นนํH าแข็งทัHงสายนํH า ชมพร้อมกิจกรรมบนนํH าแข็งที,
แสนสนุก เช่นบนัไดนํH าแข็ง แคร่เลื,อนหิมะเ
บริเวณชายฝั,งแม่นํHาซงฮวัเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที,พยายามต่อสู้กบั
อุทกภยัครัH งใหญ่เมื,อปีค
รูปแกะสลกักลุ่มกรรมกรชาวนา
ถนนจงเอยีง เป็นถนนยา่นธุรกิจสายหนึ,งในฮาร์บิHน มีความยาว 
เป็นเสมือนพิพิธภณัฑ์ที,จดัแสดงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทัHงลวดลายการตกแต่งอาหารแบบบา
รอคและไบเซนไทน์ ในเขตตา้หลี,
รัสเซียออโธดอกซ์อีกด้วย ต่อจากนัH น
ประวติัศาสตร์กวา่ 100 
เฉลี,ยของชาวฮาร์บินจดัอยูอ่นัดบัที,หนึ,งของจีน

คํ�า ���� รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
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กาํหนดการเดินทางวนัที� 9-14 / 11-16 มกราคม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก 
ISLAND-W โดยสายการบินSICHUAN AIRLINES 

บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน
เมืองเฉิงตูโดยสายการบินSICHUAN AIRLINES เที�ยวบินที�

ถีงท่าอากาศยานซวงหลิงเมืองนครเฉิงตูเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น
ที,สุดของประเทศจีนหลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที,พกั

HANG KONG HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว (โรงแรมที�สายการบินจัดให้
ร้านขายเสื
อกันหนาว-โบสถ์เซ็นโซเฟีย(ถ่ายรูปด้านนอก)-สวนสตาลนิ
โรงเบียร์ฮาร์บิน (ฟรีเบียร์ท่านละ 1 แก้ว) 

รับประทานอาหารเช้า บริการอาหารแบบกล่อง 
ฮาร์บินโดยสายการบินSICHUAN AIRLINES เที�ยวบินที�

เมืองฮาร์บินเมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียงตัHงอยูท่างทิศเหนือสุดของประเทศจีน
มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน และเลื,องชื,อในฐานะเป็นเมืองนํH าแข็งของประเทศ
เทศกาลฤดูหนาว การแข่งขนัแกะสลกันํHาแขง็ 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
ร้านขายเสื-อกนัหนาวใหท้่านไดเ้ลือกซืHอตามอธัยาศยัแลว้นาํท่าน

ถ่ายรูปจากด้านนอก) ซึ� งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่งซึ� งแสดงถึงวฒันธรรมรัสเซียที�ไดเ้ขา้มา
 โบสถ์โซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที�สร้างขึ นในปี ค

โบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ที�ใหญ่ที�สุดในภาคพื นเอเซียตะวนัออกชมสวนสตาลิน
สวนแห่งนี ถูกสร้างขึ นในปี ค.ศ.1953 ซึ� งมีรูปแบบที�รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรปแต่มี
ความสมบูรณ์แบบกวา่และมีเอกลกัษณ์ที�หา้วหาญทุกท่านจะไดเ้ห็นววิหิมะธรรมชาติที�สวยงามและ

การเล่นสกีบนแม่นํH าซงฮวา ที,กลายเป็นนํH าแข็งทัHงสายนํH า ชมพร้อมกิจกรรมบนนํH าแข็งที,
แสนสนุก เช่นบนัไดนํH าแข็ง แคร่เลื,อนหิมะเป็นตน้ จากนัHนนาํท่านชมอนุสาวรีย์ฝั�งหง
บริเวณชายฝั,งแม่นํHาซงฮวัเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที,พยายามต่อสู้กบั
อุทกภยัครัH งใหญ่เมื,อปีค.ศ.1957อนุสาวรียเ์ป็นเสาทรงกลมแบบโรมนั สูง 
รูปแกะสลกักลุ่มกรรมกรชาวนาทหาร ขา้ราชการและนกัศึกษาที,ร่วมใจร่วมแรงกนั แลว้

เป็นถนนยา่นธุรกิจสายหนึ,งในฮาร์บิHน มีความยาว 4 กิโลเมตร ทอดตวัอยูใ่นเขตตา้หลี, 
เป็นเสมือนพิพิธภณัฑ์ที,จดัแสดงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทัHงลวดลายการตกแต่งอาหารแบบบา
รอคและไบเซนไทน์ ในเขตตา้หลี,นีH ยงัเป็นที,ตัHงของวิหารเซนต์โซเฟียซึ, งเป็นโบสถ์คริสต์นิกาย
รัสเซียออโธดอกซ์อีกด้วย ต่อจากนัH นนําท่านสู่โรงเบียร์ฮาร์บินสร้างขึH นเมื,อค

100 ปีแลว้ ปัจจุบนัผลิตเบียร์มากกว่า 3 แสนตนัต่อปี 
เฉลี,ยของชาวฮาร์บินจดัอยูอ่นัดบัที,หนึ,งของจีน(ฟรี !!  เบียร์ ท่านละ 1 แก้ว

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 

มกราคม 2562 

อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั-น 4 
SICHUAN AIRLINES โดยมีเจา้หน้าที,จากทาง

บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 
เที�ยวบินที�3U8146 

มืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น
ที,สุดของประเทศจีนหลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที,พกั  

โรงแรมที�สายการบินจัดให้) 
สวนสตาลนิ-อนุสาวรีย์ฝั�งหง 

เที�ยวบินที�3U8877 
เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียงตัHงอยูท่างทิศเหนือสุดของประเทศจีน

มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน และเลื,องชื,อในฐานะเป็นเมืองนํH าแข็งของประเทศซึ, งมีการจัด

นาํท่านเที�ยวชมโบสถ์เซ็นโซเฟีย 
ซึ� งแสดงถึงวฒันธรรมรัสเซียที�ไดเ้ขา้มา

โบสถ์โซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที�สร้างขึ นในปี ค.ศ 1907  เป็น
สวนสตาลินริมฝั�งแม่นํ าซงฮวั โดย

ปแบบที�รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรปแต่มี
ความสมบูรณ์แบบกวา่และมีเอกลกัษณ์ที�หา้วหาญทุกท่านจะไดเ้ห็นววิหิมะธรรมชาติที�สวยงามและ

การเล่นสกีบนแม่นํH าซงฮวา ที,กลายเป็นนํH าแข็งทัHงสายนํH า ชมพร้อมกิจกรรมบนนํH าแข็งที,
อนุสาวรีย์ฝั�งหงซึ, งตัHงอยู่ ณ 

บริเวณชายฝั,งแม่นํHาซงฮวัเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที,พยายามต่อสู้กบั
อนุสาวรียเ์ป็นเสาทรงกลมแบบโรมนั สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็น
ทหาร ขา้ราชการและนกัศึกษาที,ร่วมใจร่วมแรงกนั แลว้นาํท่านสู่ 

กิโลเมตร ทอดตวัอยูใ่นเขตตา้หลี, 
เป็นเสมือนพิพิธภณัฑ์ที,จดัแสดงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทัHงลวดลายการตกแต่งอาหารแบบบา

นีH ยงัเป็นที,ตัHงของวิหารเซนต์โซเฟียซึ, งเป็นโบสถ์คริสต์นิกาย
สร้างขึH นเมื,อค.ศ. 1900 มี

แสนตนัต่อปี ปริมาณการดื,มเบียร์โดย
แก้ว) 



 

 

SH3UHRB2 ฮาร์บิน...วุน้กะทิคฤหาสน์วอลการ์

  
 �พกัที� YAYUE JING PIN HOTEL

วนัที�สาม คฤหาสน์วอลการ์-โบสถ์เซนต์นิโคลสั
เช้า  ���� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นาํท่านเดินทางสู่ คฤหาสน์วอลการ์ 
หนึ,งร้อยหา้สิบกวา่ลา้นหยวน ภายในคฤหาสน์วอลการ์มีห้องพกัรับรองนกัท่องเที,ยวไดถึ้ง 
มีร้านอาหารที,รับลูกคา้ได ้
กบัวฒันธรรมของรัสเซียอีกมากมาย 

เที�ยง ���� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บ่าย นาํท่านเที,ยวชม โบสถ์เซนต์นิโคลสั

เป็นสัญลกัษณ์ของคฤหาสน์วอลการ์
ดอกซ์ตวัโบสถ์เคยถูกทาํลายไปเมื,อปี ค
ให้มีความสวยงามเช่นเดียวกบัในศตวรรษก่อน
บรรยากาศรัสเซีย ภายในมี
ดว้ยเทวทูตทัHง 12 องคเ์มื,

คํ�า ���� รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
  �พกัที�VOLGAR MANOR

วนัที�สี�  สวนเสือไซบีเรีย-เกาะพระอาทติย์
  and Snow Festival) 
เช้า  ���� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นาํท่านเที,ยวชม สวนเสือไซบีเรีย
เหนือของแม่นํH าซงฮวั มีพืHนที, 
น่ารักและเป็นเสือที,ไม่ดุร้ายอาศยัอยูก่วา่ 

เที�ยง ���� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บ่าย นาํท่านสู่ไท่หยางต่าว 

เจียง มีเนืHอที,ประมาณ 
สถานที,สวยงามร่มรื,น ชมความงามของเมืองชนบทที,เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นบัเป็นสถานที,
อาบแดดที,วเิศษสุด นอกจากนัHนยงัมี
(ราคาทวัร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
กลายเป็นสถานหยอ่นใจในอุดมคติที,เหมาะอยา่งยิ,งกบักิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานนํH าแข็ง เช่น 
สเก็ตนํH าแข็ง เลื,อนหิมะ และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจาํปีของฮาร์บิHน เกาะ
สุริยนัถือเป็นสถานที,จดัแสดงการแกะสลกัหิมะนํH าแข็งที,ใหญ่ที,สุดของประเทศจีนที,โด่งดงัไปทั,ว
โลก ซึ, งปัจจุบนันีH ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลกัหิมะนํH าแข็งในอาคารของเกาะสุริยนันีH ได ้
ชมการแกะสลกันํHาแข็
ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที,ท่องเที,ยวต่างๆ เหมือนกบัท่านไดอ้ยูใ่นนิทรรศการแกะสลกัหิมะนํH าแข็ง
อยา่งแทจ้ริง อยา่งที,เห็นในปัจจุบนั
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YAYUE JING PIN HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว**** 

โบสถ์เซนต์นิโคลสั-คฤหาสน์พาฟลอฟ 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

คฤหาสน์วอลการ์ (VOLGA MANOR)มีพืHนที, 6 แสนกวา่ตารางเมตร ใชทุ้นสร้าง
หนึ,งร้อยหา้สิบกวา่ลา้นหยวน ภายในคฤหาสน์วอลการ์มีห้องพกัรับรองนกัท่องเที,ยวไดถึ้ง 
มีร้านอาหารที,รับลูกคา้ได ้2,000 คน มีห้องประชุมที,จุได ้400คน แลว้ยงัมีกิจกรรมต่างๆที,เกี,ยวขอ้ง
กบัวฒันธรรมของรัสเซียอีกมากมาย  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
โบสถ์เซนต์นิโคลสัเป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลรั์สเซีย ตวัอาคารทาํมาจากไม้

นสัญลกัษณ์ของคฤหาสน์วอลการ์ดา้นหนา้ของตวัอาคารมีสัญลกัษณ์กางเขนแบบคริสต ์ออร์โท
ดอกซ์ตวัโบสถ์เคยถูกทาํลายไปเมื,อปี ค.ศ.1966 ในยุคการปฏิวติัวฒันธรรมในปัจจุบนัไดถู้กบูรณะ
ให้มีความสวยงามเช่นเดียวกบัในศตวรรษก่อนแลว้นาํท่านชม คฤหาสน์พาฟลอฟ

ภายในมีการประดบัดว้ยเครื,องเรือนชัHนยอด อีกทัHงชานดาเลียร์ที,สวยงามพร้อม
องคเ์มื,อไดเ้ขา้ไปสัมผสัจะรู้สึกเหมือนอยูใ่นฉากวรรณกรรมรัสเซี

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
VOLGAR MANOR HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว**** 

เกาะพระอาทติย์-เทศกาล“ปิงเสวี�ยต้าซื�อเจี-ย”(Harbin 2019 International Ice 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
สวนเสือไซบีเรีย (สัตวอ์นุรักษ์ที,มีค่าชนิดหนึ,งของประเทศจีน

เหนือของแม่นํH าซงฮวั มีพืHนที, 196.53 เอเคอร์และมีเสือไซบีเรียน สัตวอ์นุรักษ์ที,มีความสวยงาม 
น่ารักและเป็นเสือที,ไม่ดุร้ายอาศยัอยูก่วา่ 100 ตวั   

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
ไท่หยางต่าว ( เกาะพระอาทิตย์ )เกาะขนาดใหญ่ซึ, งตัHงอยู่ทางตอนเหนือของแม่นํH าซงฮวั

เจียง มีเนืHอที,ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที,พกัฟืH นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิHน 
สถานที,สวยงามร่มรื,น ชมความงามของเมืองชนบทที,เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นบัเป็นสถานที,
อาบแดดที,วเิศษสุด นอกจากนัHนยงัมีเรือ จกัรยาน และรถมา้ลากสไตล์ยุโรปไวบ้ริการให้เช่าอีกดว้ย 
ราคาทวัร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ) ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมื,อเกาะแห่งนีH ถูกปกคลุมดว้ยหิมะก็จะ

กลายเป็นสถานหยอ่นใจในอุดมคติที,เหมาะอยา่งยิ,งกบักิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานนํH าแข็ง เช่น 
มะ และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจาํปีของฮาร์บิHน เกาะ

สุริยนัถือเป็นสถานที,จดัแสดงการแกะสลกัหิมะนํH าแข็งที,ใหญ่ที,สุดของประเทศจีนที,โด่งดงัไปทั,ว
โลก ซึ, งปัจจุบนันีH ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลกัหิมะนํH าแข็งในอาคารของเกาะสุริยนันีH ได ้
ชมการแกะสลกันํHาแขง็กาํแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที,ยวที,สําคญัของจีน 
ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที,ท่องเที,ยวต่างๆ เหมือนกบัท่านไดอ้ยูใ่นนิทรรศการแกะสลกัหิมะนํH าแข็ง
อยา่งแทจ้ริง อยา่งที,เห็นในปัจจุบนั 

แสนกวา่ตารางเมตร ใชทุ้นสร้าง
หนึ,งร้อยหา้สิบกวา่ลา้นหยวน ภายในคฤหาสน์วอลการ์มีห้องพกัรับรองนกัท่องเที,ยวไดถึ้ง 800 คน 

คน แลว้ยงัมีกิจกรรมต่างๆที,เกี,ยวขอ้ง

เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลรั์สเซีย ตวัอาคารทาํมาจากไม้
ดา้นหนา้ของตวัอาคารมีสัญลกัษณ์กางเขนแบบคริสต ์ออร์โท

ในยุคการปฏิวติัวฒันธรรมในปัจจุบนัไดถู้กบูรณะ
คฤหาสน์พาฟลอฟ อาคารจาํลอง

ยอด อีกทัHงชานดาเลียร์ที,สวยงามพร้อม
ากวรรณกรรมรัสเซีย 

 

International Ice  

สัตวอ์นุรักษ์ที,มีค่าชนิดหนึ,งของประเทศจีน)สวนเสือตัHงอยู่ทาง
เอเคอร์และมีเสือไซบีเรียน สัตวอ์นุรักษ์ที,มีความสวยงาม 

กาะขนาดใหญ่ซึ, งตัHงอยู่ทางตอนเหนือของแม่นํH าซงฮวั
เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที,พกัฟืH นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิHน 

สถานที,สวยงามร่มรื,น ชมความงามของเมืองชนบทที,เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นบัเป็นสถานที,
เรือ จกัรยาน และรถมา้ลากสไตล์ยุโรปไวบ้ริการให้เช่าอีกดว้ย 

ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมื,อเกาะแห่งนีH ถูกปกคลุมดว้ยหิมะก็จะ
กลายเป็นสถานหยอ่นใจในอุดมคติที,เหมาะอยา่งยิ,งกบักิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานนํH าแข็ง เช่น 

มะ และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจาํปีของฮาร์บิHน เกาะ
สุริยนัถือเป็นสถานที,จดัแสดงการแกะสลกัหิมะนํH าแข็งที,ใหญ่ที,สุดของประเทศจีนที,โด่งดงัไปทั,ว
โลก ซึ, งปัจจุบนันีH ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลกัหิมะนํH าแข็งในอาคารของเกาะสุริยนันีH ได ้

งกาํแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที,ยวที,สําคญัของจีน 
ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที,ท่องเที,ยวต่างๆ เหมือนกบัท่านไดอ้ยูใ่นนิทรรศการแกะสลกัหิมะนํH าแข็ง



 

 

SH3UHRB2 ฮาร์บิน...วุน้กะทิคฤหาสน์วอลการ์

 
คํ�า ���� รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร

นาํท่านชมเทศกาล“ปิงเสวี�ยต้าซื�อเจี-ย
นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลกันํH าแข็งประจาํปีของฮาร์บินปิงเสวี,ยตา้ซื,อเจีHย ที,เมืองฮาร์บิน
ซึ,งฤดูเยอืกแขง็ที,ยาวนานทาํให้ฮาร์บิHนซึ, งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็น
สภาพอากาศเยน็จดัทาํใหแ้ม่นํHาซงฮวักลายเป็นลานนํHาแขง็ที,ทัHงหนาและกวา้งใหญ่ ที,ผูม้าร่วมงานใช้
เล่นสไลเดอร์ลากเลื,อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกีH
นํHาแขง็กอ้นโตมาแกะสลกัเป็นรูปต่างๆ
(หมายเหตุ : เนื�องจากสถานที�จัดงานอยู่กลางแจ้ง 
ส่งผลให้นํ-าแข็งละลาย  
ท่าน โดยที�ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  �พกัที�SHERATON HARBIN XIANGFANG 

วนัที�ห้า  สะพานเหลก็ปินโจว-ชมการตกปลาหน้าหนาว
   D.I.Y.แกะสลกันํ-าแข็ง
เช้า  ���� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นาํท่านชมสะพานเหล็กปิ

เหล็กแห่งนีH ถือว่าเป็นสิ,งก่อสร้
แม่นํHาซงฮวัปัจจุบนัได้
แกว้เมื,อมองทะลุกระจกลงไปจะเห็นกระแสนํHาของแม่นํHาซงฮวัเจียงเบืHองล่างได้
นาํท่าน ชมการตกปลา

ปลาใตแ้ผน่นํHาแขง็ในแม่นํHา
เที�ยง ���� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ บ้านนํ�าแข็ง

จากนํHาแขง็ ใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นที,ระลึก
กบัการทาํ D.I.Y.แกะสลักนํ�าแข็ง

ท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฮาร์บิ
19.45 น.         ����เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู
01.50 น.+1 ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง

จากนัHนนาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที,พกั
  �พกัที� SAILUN JIDI

วนัที�หก  ถนนโบราณจินหลี�-เฉิงตู
เช้า  ���� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นาํท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิH ง 
ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆมากมายใหท้่านไดช้อ้ปปิH งเลือกซืHอสินคา้ตามอธัยาศยั

เที�ยง ���� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลงิเมืองนครเฉิงตู
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รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
ปิงเสวี�ยต้าซื�อเจี-ย”(Harbin 2019 International Ice and Snow Festival)

นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลกันํH าแข็งประจาํปีของฮาร์บินปิงเสวี,ยตา้ซื,อเจีHย ที,เมืองฮาร์บิน
ซึ,งฤดูเยอืกแขง็ที,ยาวนานทาํให้ฮาร์บิHนซึ, งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็น
สภาพอากาศเยน็จดัทาํใหแ้ม่นํHาซงฮวักลายเป็นลานนํHาแขง็ที,ทัHงหนาและกวา้งใหญ่ ที,ผูม้าร่วมงานใช้
เล่นสไลเดอร์ลากเลื,อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกีH , สเก็ตและสกีกนัอยา่งสนุกสนานมีการ
นํHาแขง็กอ้นโตมาแกะสลกัเป็นรูปต่างๆใหท้่านชมความงดงามของโคมไฟนํHาแขง็ยามคํ,าคืนตามอธัยาศยั

เนื�องจากสถานที�จัดงานอยู่กลางแจ้ง หากสภาพอากาศไม่เอื-ออาํนวย อากาศไม่หนาวจัด 
ส่งผลให้นํ-าแข็งละลาย  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี�ยนแปลงจัดเป็นรายการอื�นทดแทนให้

โดยที�ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
SHERATON HARBIN XIANGFANG HOTELหรือเทยีบเท่า

ชมการตกปลาหน้าหนาว-ถ่ายรูปกบับ้านนํ-าแข็ง(ฟรีเบียร์ท่านละ 
แกะสลกันํ-าแข็ง-ฮาร์บิน-เฉิงตู 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

สะพานเหล็กปินโจวแต่เดิมสะพานแห่งนีHสร้างขึHนในสมยัค.ศ. 1898 
เหล็กแห่งนีH ถือว่าเป็นสิ,งก่อสร้างที,ยิ,งใหญ่ที,สุดแห่งหนึ, งของจีนตะวนัออกใช้

ไดมี้การวางกระจกไวริ้มทางเดินทัHงสองขา้งให้ความรู้
เมื,อมองทะลุกระจกลงไปจะเห็นกระแสนํHาของแม่นํHาซงฮวัเจียงเบืHองล่างได้

ตกปลาหน้าหนาว โดยการเจาะนํH าแข็งเป็นวงกลมเพื,อเปิดช่องหย่อนเบ็ดลงไปตก
ตแ้ผน่นํHาแขง็ในแม่นํHาซงฮวั 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ้านนํ�าแข็ง บา้นที,สร้างขึHนมาจากนํH าแข็ง ภายในมีโต๊ะ

จากนํHาแขง็ ใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นที,ระลึก(ฟรี !!  เบียร์ ท่านละ 1 แก้ว) จากนัHนให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน
แกะสลักนํ�าแข็ง เป็นรูปต่างๆตามแบบที,ท่านตอ้งการ จากนัHน

ท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฮาร์บิน 
เมืองเฉิงตูโดยสายการบินSICHUAN AIRLINES เที�ยวบินที�

ถีงท่าอากาศยานซวงหลิงเมืองนครเฉิงตูเมืองที,มีความเป็นเมืองจีนอย่างที,ผูค้นไดจิ้นตนาการไว้
นาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที,พกั 

SAILUN JIDI HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว**** 

เฉิงตู-กรุงเทพฯ 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิH ง ถนนโบราณจินหลี� เป็นถนนคนเดินที,รักษาบรรยากาศสมยัโบราณ
ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆมากมายใหท้่านไดช้อ้ปปิH งเลือกซืHอสินคา้ตามอธัยาศยั

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ลิ
มรสอาหารพเิศษ...สมุนไพรจีน
สนามบินซวงหลงิเมืองนครเฉิงตู เพื,อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ

International Ice and Snow Festival)  หรือ
นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลกันํH าแข็งประจาํปีของฮาร์บินปิงเสวี,ยตา้ซื,อเจีHย ที,เมืองฮาร์บิน
ซึ,งฤดูเยอืกแขง็ที,ยาวนานทาํให้ฮาร์บิHนซึ, งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองนํH าแข็ง
สภาพอากาศเยน็จดัทาํใหแ้ม่นํHาซงฮวักลายเป็นลานนํHาแขง็ที,ทัHงหนาและกวา้งใหญ่ ที,ผูม้าร่วมงานใช้

สเก็ตและสกีกนัอยา่งสนุกสนานมีการนาํ
ใหท้่านชมความงดงามของโคมไฟนํHาแขง็ยามคํ,าคืนตามอธัยาศยั   

ไม่เอื-ออาํนวย อากาศไม่หนาวจัด 
จัดเป็นรายการอื�นทดแทนให้

หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว**** 

ฟรีเบียร์ท่านละ 1 แก้ว) 

. 1898 ในขณะนัHนสะพาน
งที,ยิ,งใหญ่ที,สุดแห่งหนึ, งของจีนตะวนัออกใช้ในการขนส่งขา้ม

วามรู้สึกราวกบัการเดินสะพาน
เมื,อมองทะลุกระจกลงไปจะเห็นกระแสนํHาของแม่นํHาซงฮวัเจียงเบืHองล่างไดอ้ยา่งชดัเจน จากนัHน

เจาะนํH าแข็งเป็นวงกลมเพื,อเปิดช่องหย่อนเบ็ดลงไปตก

ภายในมีโต๊ะเกา้อีH  และอื,นๆอีกที,ทาํมา
จากนัHนให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน

เป็นรูปต่างๆตามแบบที,ท่านตอ้งการ จากนัHนสมควรแก่เวลานาํ

เที�ยวบินที�3U8844 
เมืองที,มีความเป็นเมืองจีนอย่างที,ผูค้นไดจิ้นตนาการไว ้

เป็นถนนคนเดินที,รักษาบรรยากาศสมยัโบราณ
ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆมากมายใหท้่านไดช้อ้ปปิH งเลือกซืHอสินคา้ตามอธัยาศยั 

สมุนไพรจีน 
เพื,อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
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15.45 น. ����เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ
 (บริการอาหารและเครื"องดื"มบนเครื"อง
18.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

********
����ซื�อสัตย์จริงใจห่วงใยเน้นบริการคืองานของเรา

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั-งแต่ 

คฤหาสน์วอลการ์ 

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตัwวเครื�องบินชัHนทศันาจร ไป-กลบั 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํH ามนัขึHนทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิX เก็บค่าภาษี

นํHามนัเพิ,มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง
3. ค่าวซ่ีาจีนปกติ 4 วนัทาํการราคา 1,500 

 **กรณียื�นด่วน 2 วนัทาํการ ชาํระค่าส่วนต่างเพิ�ม
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 
5.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที,ต่างๆ ตามที,ระบุไวใ้นรายการ
6. นํ-าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 

กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเครื,องบินตามเงื,อนไขของแต่ละสายการบินที,มีการเรียกเก็บ
7. ค่าประกนัอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 

ผูเ้อาประกนัที,มีอายตุัHงแต่ 1 เดือนขึHนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 
ขึHนไป ค่าชดเชยทัHงหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ, งหนึ,งของค่าชดเชยที,ระบุไวใ้นกรมธรรมท์ัHงนีH ยอ่ม
อยูใ่นขอ้จาํกดัที,มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
หรือจากหน่วยงานที,เกี,ยวขอ้ง 
 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัที� 09-14 / 11-16 มกราคม 2562 

คฤหาสน์วอลการ์6 วนั 5 คืน(3U) ม.ค.62/RE311018 5 

กรุงเทพฯ โดยสายการบินSICHUAN AIRLINESเที�ยวบินที�
บริการอาหารและเครื"องดื"มบนเครื"อง) 
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

********ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ******** 
ซื�อสัตย์จริงใจห่วงใยเน้นบริการคืองานของเรา��

กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั-งแต่ 10 ท่านขึ-นไป ***) 
 

ฮาร์บิน....วุ้นกะท ิ
 เทศกาลแกะสลกันํ-าแขง็6วนั

กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที,ระบุไวใ้นรายการเท่านัHน 
สายการบินมีการปรับราคาภาษีนํH ามนัขึHนทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิX เก็บค่าภาษี

ก่อนการเดินทาง**ราคาทวัร์นี-เช็คภาษีนํ-ามันณวนัที�26ต.ค.
1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

วนัทาํการ ชาํระค่าส่วนต่างเพิ�ม1,050 บาท (ชาํระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที�เหลือ
พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื,องดื,มทุกมืHอ ตามที,ระบุไวใ้นรายการ

และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที,ต่างๆ ตามที,ระบุไวใ้นรายการ 
กิโลกรัม จํานวน 1 ใบสัมภาระติดตวัขึHนเครื,องได ้1ชิHน ต่อท่านนํH าหนกัตอ้งไม่เกิน 

ค่าประกนัวนิาศภยัเครื,องบินตามเงื,อนไขของแต่ละสายการบินที,มีการเรียกเก็บ 
ระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 

เดือนขึHนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูที้,มีอายุสูง
ขึHนไป ค่าชดเชยทัHงหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ, งหนึ,งของค่าชดเชยที,ระบุไวใ้นกรมธรรมท์ัHงนีH ยอ่ม
อยูใ่นขอ้จาํกดัที,มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
เดก็อายุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดี�ยว
จ่ายเพิ�ม

32,999บาท 32,999บาท 5,0

เที�ยวบินที�3U8145 

พร้อมความประทบัใจ ...���� 

��� 

วนั5คนื (3U) 

สายการบินมีการปรับราคาภาษีนํH ามนัขึHนทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิX เก็บค่าภาษี
. 61เป็นเงิน2,100บาท 

ชาํระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที�เหลือ) 
อาหาร และเครื,องดื,มทุกมืHอ ตามที,ระบุไวใ้นรายการ 

ชิHน ต่อท่านนํH าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 

ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง
ปี และผูที้,มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 

ขึHนไป ค่าชดเชยทัHงหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ, งหนึ,งของค่าชดเชยที,ระบุไวใ้นกรมธรรมท์ัHงนีH ยอ่ม
ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์

พกัเดี�ยว 
จ่ายเพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวมตัwว 

000 บาท 21,999 บาท 
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หมายเหตุ** ในกรณลีูกค้าท่านใดสนใจ ซื-อประกนัการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ 
ระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที,เสียชีวติหรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั
กบัการติดยา,โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์
ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาทการแทง้บุตร
จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน
อื,นๆตามเงื,อนไขในกรมธรรมอ์ตั 

8.ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที�เป็นชาวไทยเท่านั-น
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าทาํหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที,นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่า
3. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทวัร์ รวม 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเกบ็ค่าทปิเพิ�ม 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ,มVAT 7 % และหกัภาษี ณ ที,จ่าย 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ,ม และหกั ณ ที,จ่าย จากยอดขายจริงทัHงหมดเท่านัHน และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธิX ออกใบเสร็จที,ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านัHน

5. ค่าวซ่ีาจีนสําหรับชาวต่างชาต ิ
เงื�อนไขการทาํการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองครั-งแรกชาํระมดัจาํท่านละ 

สําเนาหนังสือเดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ที,ฝ่ายขาย
2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่ายจํานวน 

ที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย
ส่วนต่างเพิ"ม1,050 บาท(อตัราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั-น

3. ชําระส่วนที�เหลอืก่อนเดินทาง 15 วนั 
การยกเลกิการเดินทาง 
�แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคืนค่าใช้จ่ายทั-งหมด
แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนัเกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 
แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง 
• กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซึ้, งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา

เลื,อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัHงนีH ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที,ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตัว̂
เครื,องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที,สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอื,นๆที,เกิดขึHนตามจริง 
สามารถเดินทางได ้

����เมื,อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ,ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่
ท่านสละสิทธิX  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน
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ในกรณลีูกค้าท่านใดสนใจ ซื-อประกนัการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ***ทั-งนี-อัตราเบี-ยประกันเริ�ม

กรณีที,เสียชีวติหรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชืHอ, ไวรัส, ไส้เลื,อน
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย

บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาทการแทง้บุตร, การบาดเจบ็เนื,องมาจากอาชญากรรม
การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) 

เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที�เป็นชาวไทยเท่านั-น!!!ต 

ที,นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื,นๆ ฯลฯ 
คนขับรถ และหัวหน้าทวัร์ รวม 180 หยวนต่อคน(เด็กชําระทปิเท่ากบัผู้ใหญ่

ท่าน ขอเกบ็ค่าทปิเพิ�ม 60 หยวน / ท่าน / ทริป 
หกัภาษี ณ ที,จ่าย 3 % ในกรณีที,ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที,ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ,ม และหกั ณ ที,จ่าย จากยอดขายจริงทัHงหมดเท่านัHน และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธิX ออกใบเสร็จที,ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านัHน 

มดัจาํท่านละ 15,000 บาท หรือทัHงหมด(ภายใน 3 วนั หลงัจากทาํการจอง
ใหก้บัเจา้หนา้ที,ฝ่ายขาย 

รูปถ่ายจํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง
ให้กับเจ้าหน้าที�ฝ่ายขายก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื"นด่วน 

อตัราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั-น) 
วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)  

คืนค่าใช้จ่ายทั-งหมด 
เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท 

วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ{เกบ็ค้าใช้จ่ายทั-งหมด 
จนไม่สามารถเดินทางไดซึ้, งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา

เลื,อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัHงนีH ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที,ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตัว̂
รมเนียมวีซ่าตามที,สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอื,นๆที,เกิดขึHนตามจริง 

เมื,อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ,ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่
ท่านสละสิทธิX  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัHงสิHน 

ในกรณลีูกค้าท่านใดสนใจ ซื-อประกนัการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่านสามารถ
ทั-งนี-อัตราเบี-ยประกันเริ�มต้นที� 330 บาท ขึ-นอยู่กับ

ไส้เลื,อน, ไส้ติ,ง, อาการที,เกี,ยวขอ้ง
การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่

การบาดเจบ็เนื,องมาจากอาชญากรรม, 
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ

เด็กชําระทปิเท่ากบัผู้ใหญ่) 

ในกรณีที,ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที,ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ,ม และหกั ณ ที,จ่าย จากยอดขายจริงทัHงหมดเท่านัHน และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 

วนั หลงัจากทาํการจอง)พร้อมส่ง

ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร
ยื"นด่วน 2 วันทําการ ชําระค่า

)  
)   

จนไม่สามารถเดินทางไดซึ้, งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา
เลื,อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัHงนีH ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที,ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตัว̂

รมเนียมวีซ่าตามที,สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอื,นๆที,เกิดขึHนตามจริง ในกรณีที,ไม่

เมื,อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ,ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่



 

 

SH3UHRB2 ฮาร์บิน...วุน้กะทิคฤหาสน์วอลการ์

 
� กรุ๊ปที,เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที,ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที,พกั รวมถึงเที,ยวบินพิเศษเช่น 

Extra Flight และ Charter Flightจะ
เที,ยวบินนัHนๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
�คณะทวัร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป
�ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื-นเมืองให้
นักท่องเที�ยวทั�วไปได้รู้จักคือร้านขายเสื
อกนัหนาว
จึงเรียนให้นักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ�งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 
60-90 นาที ซื-อหรือไม่ซื-อขึ-นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั-งสิ-น
เข้าร้านดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ-นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 
ร้าน 
�บริษทัฯ มีสิทธิX ที,จะเปลี,ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีH  เมื,อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได้
� รายการท่องเที,ยวสามารถเปลี,ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั
� รายการท่องเที,ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื,อให้โปรแกรมการท่องเที,ยวเป็นไปอยา่งราบรื,น 
และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั
� บริษทัฯไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที,เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอื,นๆที,อยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ,มเติมที,เกิดขึHนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ
�ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัHงสิHนหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน
ก่อจลาจล หรือกรณีที,ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที,ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที,กรมแรงงาน
ทัHงจากไทย และต่างประเทศซึ,งอยูน่อกเหนือความรับผดิ
�หากไม่สามารถไปเที,ยวในสถานที,ที,ระบุในโปรแกรมไดอ้นัเนื,องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทัHงสิHนแต่ทัHงนีHทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที,ยวสถานที,อื,นๆมาให้โดยขอ
สงวนสิทธิX การจดัหานีHโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่ว
�ราคานีH คิดตามราคาตัว̂เครื,องบินในปัจจุบนัหากราคาตัว̂เครื,องบินปรับสูงขึHน บริษทัฯสงวนสิทธิX ที,จะปรับราคาตัว̂
เครื,องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
�ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัHงสิHน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที,ยวบางรายการ
ทานอาหารบางมืHอ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
�กรณีที,กองตรวจคนเขา้เมืองทัHงที,กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที,ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิX ที,จะไม่คืนค่
� ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัHงสิHน หากเกิดสิ,งของสูญหายจากการโจรกรรม และ
ความประมาทของตวันกัท่องเที,ยวเอง 
�ในกรณีที,ลูกคา้ตอ้งออกตัว̂โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที,ของบริษทั 
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัHงสิHน
� เมื,อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทัHงหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื,อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที,ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัHงหมด
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กรุ๊ปที,เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที,ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที,พกั รวมถึงเที,ยวบินพิเศษเช่น 
จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทัHงหมดเนื,องจากค่าตัว̂เป็นการเหมาจ่ายใน

ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื-นเมืองให้

ขายเสื
อกนัหนาว ซึ�งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ 
จึงเรียนให้นักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ�งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 

ซื-อหรือไม่ซื-อขึ-นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั-งสิ-น
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ-นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 400 

บริษทัฯ มีสิทธิX ที,จะเปลี,ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีH  เมื,อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได้
รายการท่องเที,ยวสามารถเปลี,ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั

และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื,อให้โปรแกรมการท่องเที,ยวเป็นไปอยา่งราบรื,น 
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

ริษทัฯไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที,เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอื,นๆที,อยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ,มเติมที,เกิดขึHนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัHงสิHนหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง

ก่อจลาจล หรือกรณีที,ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที,ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที,กรมแรงงาน
ทัHงจากไทย และต่างประเทศซึ,งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

หากไม่สามารถไปเที,ยวในสถานที,ที,ระบุในโปรแกรมไดอ้นัเนื,องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทัHงสิHนแต่ทัHงนีHทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที,ยวสถานที,อื,นๆมาให้โดยขอ
สงวนสิทธิX การจดัหานีHโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ราคานีH คิดตามราคาตัว̂เครื,องบินในปัจจุบนัหากราคาตัว̂เครื,องบินปรับสูงขึHน บริษทัฯสงวนสิทธิX ที,จะปรับราคาตัว̂

ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัHงสิHน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที,ยวบางรายการ
างมืHอ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

กรณีที,กองตรวจคนเขา้เมืองทัHงที,กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที,ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิX ที,จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัHงสิHนอตัราค่าบ

ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัHงสิHน หากเกิดสิ,งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที,เกิดจาก
 

ในกรณีที,ลูกคา้ตอ้งออกตัว̂โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที,ของบริษทั ฯก่อนทุกครัH ง  มิฉะนัHนทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัHงสิHน 

เมื,อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทัHงหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื,อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที,ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัHงหมด 

กรุ๊ปที,เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที,ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที,พกั รวมถึงเที,ยวบินพิเศษเช่น 
ม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทัHงหมดเนื,องจากค่าตัว̂เป็นการเหมาจ่ายใน

ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื-นเมืองให้
ซึ�งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ 

จึงเรียนให้นักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ�งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 
ซื-อหรือไม่ซื-อขึ-นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั-งสิ-นหากท่านปฏิเสธที�จะไม่

00 หยวน/ คน/ วันที�ไม่เข้า

บริษทัฯ มีสิทธิX ที,จะเปลี,ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีH  เมื,อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
รายการท่องเที,ยวสามารถเปลี,ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื,อให้โปรแกรมการท่องเที,ยวเป็นไปอยา่งราบรื,น 

ริษทัฯไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที,เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอื,นๆที,อยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ,มเติมที,เกิดขึHนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญ

การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที,ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที,ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที,กรมแรงงาน

หากไม่สามารถไปเที,ยวในสถานที,ที,ระบุในโปรแกรมไดอ้นัเนื,องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทัHงสิHนแต่ทัHงนีHทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที,ยวสถานที,อื,นๆมาให้โดยขอ

ราคานีH คิดตามราคาตัว̂เครื,องบินในปัจจุบนัหากราคาตัว̂เครื,องบินปรับสูงขึHน บริษทัฯสงวนสิทธิX ที,จะปรับราคาตัว̂

ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัHงสิHน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที,ยวบางรายการ,ไม่
างมืHอ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

กรณีที,กองตรวจคนเขา้เมืองทัHงที,กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที,ระบุใน
อตัราค่าบ 

หรือ เกิดอุบติัเหตุที,เกิดจาก

ฯก่อนทุกครัH ง  มิฉะนัHนทาง

เมื,อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทัHงหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื,อนไข
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เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนงัสือเดินทางที,มีอายกุารใชง้านไม่ตํ,ากวา่ 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั-งสิ-น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้ 

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้
3. รูปถ่ายหนา้ตรงถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน

ข้อห้าม: หา้มแมค็รูป, หา้มรูปเป็นรอย
กุดซีทรูลูกไมส้ายเดี,ยวชุดราชการชุดยนิูฟอร์มชุดทาํงานชุดนกัเรียนนกัศึกษา
สีดาํ, หา้มสวมใส่เครื,องประดบัทุกชนิดเช่นต่างหูสร้อยกิrปติดผมคาดผมเขม็กลดั เป็นตน้
รูปตอ้งเห็นคิHวและใบหูทัHง 2 ขา้งชดัเจนหา้มผมปิดหนา้
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านัHนและตอ้ง
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
**ท่านที,ประสงค์ใช้รูปถ่ายขา้ราชการในการยื,นวีซ่ากรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง 

4. เอกสารที,ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
5. กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า 18 ปีเดินทางใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 

�เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
1. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั-งนี-กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า 

  2.สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่ 
  3.สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่
  4.กรณีชื,อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด
����เดินทางพร้อมญาติ 

1. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั-งนี-กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า 
2.สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่ 
3.สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่
4.กรณีชื,อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํที,เขตหรืออาํเภอเท่านัHน

6.  ผู้เดินทางที�ชื�อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญงิ 
1.หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษ
2.หนงัสือชีHแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริง
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัHนตํ,า 
3. สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้น
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยื,นวซ่ีาที,ศูนยย์ื,นวซ่ีาจีนในวนัยื,นวซ่ีา

7.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาตใิช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 
1. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย
ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
2.หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง 
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เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย 
หนงัสือเดินทางที,มีอายกุารใชง้านไม่ตํ,ากวา่ 6 เดือน 

หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั-งสิ-น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  
หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เตม็  

จํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ-ว พื-นหลงัสีขาวเท่านั-น
หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเปืH อน, หา้มยิHม, หา้มใส่เสืHอสีอ่อนและสีขาว

ชุดยนิูฟอร์มชุดทาํงานชุดนกัเรียนนกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดาํหรือกรอบแวน่
หา้มสวมใส่เครื,องประดบัทุกชนิดเช่นต่างหูสร้อยกิrปติดผมคาดผมเขม็กลดั เป็นตน้

ขา้งชดัเจนหา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านัHนและตอ้งไม่ใช่สติrกเกอร์หรือรูปพริHนซ์จากคอมพิวเตอร์

ท่านที,ประสงค์ใช้รูปถ่ายขา้ราชการในการยื,นวีซ่ากรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง

เอกสารที,ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื,อประโยชน์ของตวัท่านเอง
ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี- 

เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่ 
ทั-งนี-กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

 
สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่ 

ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี,ยนชื,อ 

ทั-งนี-กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
 

สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่ 
ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี,ยนชื,อ 

ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํที,เขตหรืออาํเภอเท่านัHน 
ผู้เดินทางที�ชื�อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 

เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านัHน  
เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านัHน 

สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัHนตํ,า 100,000 บาท 
สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้น 
ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยื,นวซ่ีาที,ศูนยย์ื,นวซ่ีาจีนในวนัยื,นวซ่ีา 

ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี- 
ในประเทศไทยตวัจริงเท่านัHน!! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตํ,ากว่า 

ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็น 

หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั-งสิ-น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ

หนา้เตม็   
นิ-ว พื-นหลงัสีขาวเท่านั-น!! 

หา้มใส่เสืHอสีอ่อนและสีขาว (ห้ามใส่เสืHอคอกวา้งแขน
ห้ามใส่แวนตาสีดาํหรือกรอบแวน่

หา้มสวมใส่เครื,องประดบัทุกชนิดเช่นต่างหูสร้อยกิrปติดผมคาดผมเขม็กลดั เป็นตน้ 

ไม่ใช่สติrกเกอร์หรือรูปพริHนซ์จากคอมพิวเตอร์ 

ท่านที,ประสงค์ใช้รูปถ่ายขา้ราชการในการยื,นวีซ่ากรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง

กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื,อประโยชน์ของตวัท่านเอง) 

 

 

ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี- 

ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตํ,ากว่า 3 – 6 เดือนหากไม่ได้
ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
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3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัHนตํ,า 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดินท
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั 
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื,นๆ 
ประเทศที�ไม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้ 
ต่างชาติฝรั,งเศสและประเทศยุโรปที,เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรั,งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวิ

8. กรณหีนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที,สถานทูตจีน

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื,นวีซ่า ดงันัHนกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง
นอ้ย 10 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง

10. โปรดทําความเข้าใจศูนยย์ื,นวีซ่าจีนอาจ
ของสถานทูตและบางครัH งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้  

11. ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร 
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื,องจากบริษทัฯไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย์

  
** ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั-ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทาง

บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั
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สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัHนตํ,า 100,000 บาท 
กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี�ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้
หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ5,060 บาท 
หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื,นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ที�เจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย

ประเทศที�ไม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้  
และประเทศยุโรปที,เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี,ยม สาธารณรัฐ

ดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรั,งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย

เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื,องจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที,สถานทูตจีน และตอ้งทาํเรื,องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry
เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื,นวีซ่า ดงันัHนกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง

ก่อนออกเดินทาง) 
ศูนยย์ื,นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ,มเติมหรือเปลี,ยนระเบียบการยื,นเอกสาร เป็นเอกสิทธิX

บางครัH งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APECในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่าน

ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื,องจากบริษทัฯไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้ง

อาทิตย ์

ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั-ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทาง
บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถขอวีซ่าให้ได้ 

กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ที�เจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย) 

ออสเตรีย เบลเยี,ยม สาธารณรัฐ
ดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรั,งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 

สเซอแลนดเ์อสโทเนีย 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื,องจาก

Entry ก่อนทาํการยื,นวซ่ีา 
เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื,นวีซ่า ดงันัHนกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง

เรียกขอเอกสารเพิ,มเติมหรือเปลี,ยนระเบียบการยื,นเอกสาร เป็นเอกสิทธิX

ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้ง
ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื,องจากบริษทัฯไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ

กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้ง

ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั-ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทาง
บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั** 
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ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี-
เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน

**กรุณากรอกรายละเอยีดทั-งหมดให้ครบถ้วน 
ชื�อ-นามสกุล(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต
(MISS./ MRS./ MR.)NAME...............
SURNAME...............................................................................................................................
สถานภาพ� โสด � แต่งงาน           
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่
.............................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... 
ที�อยู่ปัจจุบัน(กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน 
.............................................................................................................................
...............................................................

ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่
ตําแหน่งงาน.........................................................................
ที�อยู่สถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่
.............................................................................................................................
.......................................................................
**กรณเีกษียณอายุงาน กรุณากรอกชื�อสถานที�ทาํงาน
.............................................................................................................................
........................................................................
(สําคัญมากกรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ 
เมื�อวนัที�................ เดือน........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
เมื�อวนัที�................ เดือน........................
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพนัธ์ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................
ความสัมพนัธ์...........................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................
ความสัมพนัธ์...........................................
หมายเหตุ 
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เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี-!!!! 

เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 
รายละเอยีดทั-งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง

ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 
.................................................................................................

.............................................................................................................................
แต่งงาน           � หม้าย           � หย่าร้าง   

ยน  ชื�อคู่สมรส....................................................................................................
ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)...............................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................

กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)....................................................................
...................................................................................................................................................................

.. .... ... .. .. .........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน.......
ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่).........................................................

.....................................................................................................................................................
ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)…..................................................................................

........................................................................................................................................................................................
.................................................รหัสไปรษณย์ี.........................

กรุณากรอกชื�อสถานที�ทาํงาน/ ที�อยู่ ที�เคยทาํงาน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ � ไม่เคย    � เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   

.....ปี........................  ถึง วนัที�.......................เดือน.......
ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่� ไม่เคย   � เคย  โปรดระบุประเทศ..........

.......ปี........................  ถึง วนัที�.......................เดือน................
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 

...............................................................SURNAME.......................................................
.......................................................................เบอร์โทร...

...............................................................SURNAME.....................................................................
.......................................................................เบอร์โทร............................................

เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

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

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

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

..................................มือถือ............................... 
..................................................................... 

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

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

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

.........................โทร................................ 
...................................................................... 

...........................................................
.........................................................................โทร................................ 

กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

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

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

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

................................................ 
.......................................... 
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** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลัง  ทั-งนี-
เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที�นี-  
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ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลัง  ทั-งนี-
เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที�นี-  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลัง  ทั-งนี-


