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DE-CN13 : ทัวร์ฮาร์บิ�น เทศกาลแกะสลักนํ�าแข็ง  
6 วนั 4 คืน (CA)  

 

 
 

• ฮาร์บิ�น พชิิตความหนาวเยน็ -30 องศา 

• เทศกาลโคมไฟนํ�าแขง็ที3ใหญ่ที3สุดปีละครั�ง 

• แจกฟรี เสื�อกันหนาว รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ 

• สนุกสนานบนลานสกี Snow Wor ld ที3ปักกิ3ง 

• พกัฮาร์บิ�น 2 คืน / พกัปักกิ3ง 2 คืน 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - ปักกิ3ง - ฮาร์บิ�น 

03.00 น. คณะพร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั�น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U 
สายการบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจา้หนา้ที�จากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออก
เดินทาง 

05.50 น.  เหิรฟ้าสู่  ปักกิ3ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที3ยวบินที3 CA 810 

11.30 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ3ง เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ�งเคยเป็นเมืองสาํคญัทางการคา้ของอาณาจกัรเยี�ยนเมื�อ 
500 ปีก่อนคริสตกาล ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
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16.55 น.     เหิรฟ้าสู่ เมืองฮาร์บิ�นโดยสายการบิน AIR CHINA เที3ยวบินที3 CA 1611 

19.00 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิ�น เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียงตั4งอยูท่างทิศเหนือสุดของประเทศจีนมีช่วงฤดูหนาว
มากกวา่ฤดูร้อน และเลื�องชื�อในฐานะเป็นเมืองนํ4 าแขง็ของประเทศซึ�งมีการจดัเทศกาลฤดูหนาว การแข่งขนัแกะสลกันํ4 าแขง็
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ที�พกั 

พกัที3 LONGDA SHIDAI HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที3สอง ร้านขายเสื
อกนัหนาว - เกาะพระอาทติย์ - สวนเสือไซบีเรีย - ชมเทศกาลโคมไฟนํ�าแข็ง  
  (Harbin 2017 International Ice and Snow Festival) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านแวะ ร้านขายเสื�อกันหนาว จากนั4นนาํเดินทางสู่ ไท่หยางต่าว (เกาะพระอาทติย์) เกาะขนาดใหญ่ซึ�งตั4งอยูท่างตอน
เหนือของแม่นํ4 าซงฮวัเจียง มีเนื4อที�ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที�พกัฟื4 นของกรรมกรใชแ้รงงานเมืองฮาร์บิ4น
สถานที�สวยงามร่มรื�น ชมความงามของเมืองชนบทที�เงียบสงบและมีมนตเ์สน่ห์นบัเป็นสถานที�อาบแดดที�วเิศษสุด 
นอกจากนั4นยงัมีเรือ, จกัรยานและรถมา้ลากสไตลย์โุรปไวบ้ริการใหเ้ช่าอีกดว้ย (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ)ส่วน
ในช่วงฤดูหนาวเมื�อเกาะแห่งนี4 ถูกปกคลุมดว้ยหิมะก็จะกลายเป็นสถานหยอ่นใจในอุดมคติที�เหมาะอยา่งยิ�งกบักิจกรรม
หลากหลายชนิดบนลานนํ4 าแขง็ อาทิเช่นสเก็ตนํ4 าแขง็, เลื�อนหิมะ, และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจาํปี
ของฮาร์บิ4นเกาะสุริยนัถือเป็นสถานที�จดัแสดงการแกะสลกัหิมะนํ4าแขง็ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศจีนที�โด่งดงัไปทั�วโลกซึ�ง
ปัจจุบนันี4 ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลกัหิมะนํ4 าแขง็ในอาคารของเกาะสุริยนันี4ได ้ชมการแกะสลกันํ4 าแขง็กาํแพง
เมืองจีน สวนหิมะและอีกหลากหลายแหล่งท่องเที�ยวที�สาํคญัของจีนท่านสามารถถ่ายรูปสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆเหมือนกบั
ท่านไดอ้ยูใ่นนิทรรศการแกะสลกัหิมะนํ4 าแขง็อยา่งแทจ้ริงอยา่งที�เห็นในปัจจุบนั 

เที3ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นาํท่านชม สวนเสือไซบีเรีย (สตัวอ์นุรักษที์�มีค่าชนิดหนึ�งของประเทศจีน )สวนเสือตั4งอยูท่างเหนือของแม่นํ4 าซงฮวั มีพื4นที� 
196.53 เอเคอร์และมีเสือไซบีเรียน สตัวอ์นุรักษที์�มีความสวยงาม น่ารักและเป็นเสือที�ไม่ดุร้ายอาศยัอยูก่วา่ 100 ตวั     

คํ3า รับประทานอาหารคํ3า ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชม เทศกาลโคมไฟนํ�าแข็ง (Harbin 2017 International Ice and Snow Festival)  หรือนิทรรศการและศิลปกรรม
การแกะสลกันํ4 าแขง็ประจาํปีของฮาร์บิ4นปิงเสวี�ยตา้ซื�อเจี4ย ที�เมืองฮาร์บิ4นซึ�งฤดูเยอืกแขง็ที�ยาวนานทาํใหฮ้าร์บิ4นซึ�งอยูท่าง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองนํ4 าแขง็สภาพอากาศเยน็จดัทาํใหแ้ม่นํ4 าซงฮวักลายเป็นลานนํ4 าแขง็ที�ทั4งหนาและ
กวา้งใหญ่ ที�ผูม้าร่วมงานใชเ้ล่นสไลเดอร์ลากเลื�อนและกีฬาต่างๆ อยา่งเช่น ฮอ็กกี4 , สเก็ตและสกีกนัอยา่งสนุกสนานมีการนาํ
นํ4 าแขง็กอ้นโตมาแกะสลกัเป็นรูปต่างๆ ใหท่้านชมความงดงามของโคมไฟนํ4 าแขง็ยามคํ�าคืนตามอธัยาศยั   

พกัที3 LONGDA SHIDAI HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที3สาม            โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) - อนุสาวรีย์ฝั3งหง - สวนสตาลิน - ร้านขายสินค้าพื
นเมือง 
  รัสเซีย - ช้อปปิ� งถนนจงยาง - ฮาร์บิ�น - ปักกิ3ง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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  นาํท่านชม โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) ซึ�งเป็น 1 ในโบสถค์ริสต ์17 แห่งซึ�งแสดงถึงวฒันธรรมรัสเซียที�ไดเ้ขา้
มามีอิทธพลในฮาร์บิ4น  โบสถโ์ซเฟียเป็นโบสถนิ์กายออร์โธด็อกซ์ที�สร้างขึ4นในปี ค.ศ1907 เป็นโบสถอ์อร์โธด็อกซ์ ที�ใหญ่
ที�สุดในภาคพื4นเอเซียตะวนัออก 

  จากนั4นนาํท่านชม อนุสาวรีย์ฝั3งหง ซึ�งตั4งอยู ่ณ บริเวณชายฝั�งแม่นํ4 าซงฮวัเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมือง
ฮาร์บินที�พยายามต่อสูก้บัอุทกภยัครั4 งใหญ่เมื�อปีค.ศ.1957อนุสาวรียเ์ป็นเสาทรงกลมแบบโรมนั สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็น
รูปแกะสลกักลุ่มกรรมกรชาวนาทหาร ขา้ราชการ และนกัศึกษาที�ร่วมใจร่วมแรงกนั 

เที3ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านชม สวนสตาลิน ริมฝั�งแม่นํ4 าซงฮวั โดยสวนแห่งนี4 ถูกสร้างขึ4นในปี ค.ศ.1953 ซึ�งมีรูปแบบที�รับอิทธิพลจาก
ศิลปกรรมของทวปียโุรปแต่มีความสมบูรณ์แบบกวา่และมีเอกลกัษณ์ที�หา้วหาญทุกท่านจะไดเ้ห็นววิหิมะธรรมชาติที�
สวยงามและกิจกรรมการเล่นสกีบนแม่นํ4 าซงฮวา ที�กลายเป็นนํ4 าแขง็ทั4งสายนํ4 า ชมพร้อมกิจกรรมบนนํ4 าแขง็ที�แสนสนุก เช่น
บนัไดนํ4 าแขง็ แคร่เลื�อนหิมะเป็นตน้  

 นาํท่านแวะ ร้านขายสินค้าพื�นเมืองรัสเซีย อาทิเช่น เครื�องประดบัใหท่้านไดเ้ลือกซื4อสินคา้และของพื4นเมืองตามอธัยาศยั 

 จากนั4นนาํท่านชอ้ปปิ4 งยา่น ถนนจงยาง เชิญท่านอิสระชอ้ปปิ4 งสินคา้ของฝากและของที�ระลึก ณ ยา่นการคา้ของเมืองฮาร์บิ4น 

คํ3า รับประทานอาหารคํ3า ณ ภัตตาคาร 

20.00น.     เหิรฟ้าสู่ ปักกิ3งโดยสายการบิน AIR CHINA เที3ยวบินที3 CA 1612  

22.15น.     เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ3ง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ที�พกั 

พกัที3 YITEL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที3สี3   จัตุรัสเทยีนอันเหมิน - พระราชวงักู้กง - ร้านนวดเท้า - ช้อปปิ� งตลาดรัสเซีย - ถนนหวงัฟูจิ3ง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านสู่ จตัุรัสเทยีนอันเหมนิ จตัุรัสที�ใหญ่ที�สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที�สามารถบรรจุคนไดน้บัหมื�นคน ชมอนุเสาวรีย์
วรีชน ใหท่้านถ่ายภาพไวเ้ป็นที�ระลึก   

จากนั4นนาํท่านผา่นประตูเขา้สู่ พระราชวงักู้กง ซึ�งในอดีตเคยเป็นที�ประทบัของจกัรพรรดิL ในสมยัราชวงศห์มิงและชิง รวม 
24 รัชกาล ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 9,999 หอ้ง บนเนื4อที�กวา่ 720,000 ตารางเมตร 

เที3ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิ
มรสอาหารพเิศษ...เป็ดปักกิ!ง 

บ่าย  นาํท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ�งเป็นอีกวธีิหนึ�งในการผอ่นคลายความเครียด ปรับสมดุลใหก้าร
ไหลเวยีนของโลหิตดว้ยวธีิธรรมชาติ 

 นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย เพื�อเลือกซื4อสินคา้ขายส่งราคาถูกอาทิเช่นผา้ไหมถุงเทา้รองเทา้นาฬิกา เป็นตน้  

 จากนั4นนาํท่านเดินทางสู่ ถนนหวงัฟูจิ3ง เป็นศูนยก์ลางสาํหรับการชอ้ปปิ4 งที�คึกคกัมากที�สุดของเมืองหลวงปักกิ�ง เชิญท่าน
อิสระชอ้ปปิ4 งตามอธัยาศยั 

คํ3า รับประทานอาหารคํ3า ณ ภัตตาคาร 

พกัที3 YITEL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
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วนัที3ห้า  ร้านหยก - กําแพงเมืองจีนด่านจวหียงกวน - SNOW WORLD - ร้านบัวหิมะ -  

  ผ่านชมสนามกีฬ ารังนกและสนามกีฬ าว่ายนํ�า - สนามบินปักกิ3ง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  นาํท่านชม ร้านหยก ซึ�งเป็นเครื�องประดบันาํโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซื4อเป็นของฝากลํ4าค่า  

  จากนั4นนาํท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจนีด่านจวหียงกวน หนึ�งในเจ็ดสิ�งมหศัจรรยข์องโลก ซึ�งสร้างในสมยัจกัรพรรดิL จิTนซีมี
ความยาว 10,000 ลี4  หรือ 6,788 กิโลเมตร ใชแ้รงงาน 300,000 คน ใชเ้วลาสร้างนานนบั 10 ปี 

เที3ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิ
มรสอาหารพเิศษ...สุกี
+นํ
าจิ
มไทยรสเดด็ 

บ่าย  นาํท่านสู่ SNOW WORLD สถานที�แห่งนี4 เองที�จะทาํใหท่้านเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ บนลาน ซึ�งมีระดบัความหนาของ
หิมะอยูใ่นราว 60 – 100 เซนติเมตร พรั�งพร้อมไปดว้ยอุปกรณ์การเล่นบนลานนํ4 าแขง็อยา่งครบครัน ไดแ้ก่ แผ่นเลื3อนสกี
หิมะ, ม้าลากเลื3อนหิมะ, บอลลูน, สโนว์โมบิล, เครื3องเล่นสไลด์จากภูเขานํ�าแข็งและอื3น  ๆอีกมากมายรวมทั�งกิจกรรมบนลาน
นํ�าแข็งที3จะทาํให้ท่านได้สนุกสนานจนลืมเวลา (หมายเหตุ : ราคาทัวร์นี�ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเครื3องเล่น และค่าครูฝึก
อุปกรณ์) 

  นาํท่านแวะ ร้านยาบัวหิมะ ยาสามญัประจาํบา้นที�มีชื�อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที�ถูกไฟไหม,้ นํ4 าร้อนลวก เป็นตน้  

  นาํท่าน ผ่านชมสนามกีฬ ารังนก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื�อดงัของโลก มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั " รังนก"  
ซึ�งภายในยงัมี สระว่ายนํ�าแห่งชาต ิโดยมีรูปลกัษณ์เหนือจินตนาการคลา้ย " ก้อนนํ�าสี3เหลี3ยมขนาดใหญ่"  ซึ�ง PTW and Ove 
Arup ออกแบบโดยใชว้สัดุเทฟลอนทาํเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์ 

คํ3า รับประทานอาหารคํ3า ณ ภัตตาคาร 

 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ สนามปักกิ3ง 

วนัที3หก  ปักกิ3ง - กรุงเทพฯ  

00.10 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน AIR CHINA  เที�ยวบินที� CA 809 

04.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
********************************** 

ขอบคุณทุกท่านที3ใช้บริการ 
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั�งแต่ 15 ท่านขึ�นไป ***) 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที3ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพื�นเมืองให้

นักท่องเที3ยวทั3วไปได้รู้จักคือ ร้านขายเสื
อกนัหนาว, ร้านขายสินค้าพื
นเมืองรัสเซีย,ร้านหยก, ร้านนวดเท้า, ร้านบัว
หิมะ ซึ3งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทวัร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที3ยวทุกท่านทราบ
ว่าร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ3งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาท ีซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอยู่กับ
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใด  ๆทั�งสิ�น 
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ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที3ต้องออกตัmวภายในประเทศ (เครื3องบิน,รถทวัร์,รถไฟ)กรุณาสอบถามที3เจ้าหน้าที3ก่อนทุกครั�ง 
*ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื3องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม

รายละเอียดของโปรแกรมที3ขายเป็นหลัก* 
 

 
อัตราค่าบริการ 

 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก พกัห้องละ  

2 ท่านราคาท่านละ 
(ไม่มีราคาเด็ก) 

พกัเดี3ยว 
จ่ายเพิ3ม 
ท่านละ 

วนัที3   25-30 ธันวาคม 59 32,900 บาท 4,500  บาท 

วนัที3   29 ธันวาคม 59 - 03 มกราคม 60 
วนัที3   30 ธันวาคม 59 - 04 มกราคม 60 

35,900 บาท 4,500  บาท 

ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตัmวเครื3องบิน 23,000 บาท 4,500 บาท 

 
หมายเหตุ:  ราคาทัวร์นี�ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ3งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี3ยนแปลงได้เนื3องจากสภาวะนํ�ามันโลกที3มีการปรับ

ราคาสูงขึ�น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ�ามันขึ�นในอนาคต ซึ3งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิpเก็บค่าภาษีนํ�ามัน
เพิ3มตามความเป็นจริง 

 บริษทัขอสงวนสิทธิL ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั4งนี4 ขึ4นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงของสายการบิน สภาพทาง
การเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั (ราคา
ดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั4งนี4 ขึ4นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที�ไม่คงที�และกรณีที�สายการบิน
มีการเรียกเก็บค่านํ4 ามนัเพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว)้ 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตัTวเครื�องบินชั4นทศันาจร ไป-กลบั ตามที�ระบุไวใ้นรายการรวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าวซ่ีาจนีแบบกรุ๊ปทวัร์ราคา 800 บาท (ซึ3งต้องเดนิทางไปและกลับพร้อมหมู่คณะเท่านั�น) กรณีที3ต้องการให้ยื3นวซ่ีาเดี3ยว(ปกต ิ4 วนัทาํการ) 

ต้องชําระค่าส่วนต่างเพิ3ม ท่านละ 700 บาท) 
3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน),  อาหารและเครื�องดื�มทุกมื4อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
5. นํ4 าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม,  ค่าประกนัวนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 

หมายเหตุ : ประกาศ  ณ  วนัที3  14  ก.ย.  2554   สายการบิน AIR CHINA มปีระกาศเปลี3ยนแปลงนํ�าหนัก   และขนาดกระเป๋าสัมภาระ  
โดยให้กระเป๋าสัมภาระที3โหลดใต้ท้องเครื3องได้ท่านละ 1 ใบ มนีํ�าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋าต้องมขีนาดโดยรอบของ
กระเป๋ารวมแล้วไม่เกิน 158 เซนตเิมตร (กว้าง + ยาว + สูง) สัมภาระตดิตวัขึ�นเครื3องได้ท่านละ 1 ชิ�น นํ�าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัมถ้า
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นํ�าหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที3สายการบินกําหนดไว้   จะต้องเสียส่วนที3เกินเป็นจาํนวนเงนิ 200 USD หรือ 1,300 หยวน
ต่อใบ 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัที�มีอายตุั4งแต่ 
1 เดือนขึ4นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูที้�มีอายสูุงกวา่ 70 ปี ขึ4นไป ค่าชดเชยทั4งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลง
เหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรรมธรรมท์ั4งนี4 ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื�อประกันการเดินทางเพื3อให้คลอบคลุมในเรื3องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ3มเตมิได้ที3เจ้าหน้าที3ของบริษัท ฯ ***ทั�งนี�อัตราเบี�ยประกันเริ3มต้นที3 330 บาท ขึ�นอยู่กับระยะเวลาการเดนิทาง 

การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวติ หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื4อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะ
วิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน 
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

1. ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
4. ค่าทปิไกด์,หัวหน้าทวัร์และคนขบัรถ รวม 180 หยวน (เดก็ชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) 
5. 5. ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ที�จ่าย 3 %ในกรณีที3ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงนิที3ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ3ม และหัก ณ ที3จ่าย  จาก

ยอดขายจริงทั�งหมดเท่านั�น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิpออกใบเสร็จที3ถูกให้กับบริษัททวัร์เท่านั�น 

เงื3อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั4 งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั4งหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เนื�องจากราคานี4 เป็นราคาโปรโมชั�น ตัTวเครื�องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100% ซึ�งเมื�อจองและจ่ายมดัจาํแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่

มีการคืนค่ามดัจาํใดๆ ทั4งสิ4น และในกรณีที�ออกตัTวเครื�องบินไปแลว้ หากมีการยกิเลิกหรือขอเลื�อนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทาํเรื�องขอ
คืนค่าตัTวหรือขอคืนค่าทวัร์ทั4งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 
2.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัTวเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใชจ่้ายใดๆ ทั4งสิ4น ถา้

ยงัไม่มีการยื�นวซ่ีา หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอื�นใด 
2.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัTวเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอื�น

ใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั4น 
2.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัTวเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบชาํระ

ค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตัTว 3,000 บาท + ค่าตัTวเครื�องบินใหม่ทั4งหมดในโปรแกรม และวนัเดินทางนั4นๆ + ส่วนต่างของภาษี
นํ4 ามนัเชื4อเพลิง / ตัTว 1 ใบ และบริษทัฯ จะหักค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ (ค่าตัTว
เครื�องบินของผูที้�ไม่เดินทางที�ออกตัTวไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ตอ้งรอทางสายการบินทาํเงินคืนให้
ซึ�งอาจจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน) 

3. คณะทวัร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มหัีวหน้าทวัร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
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4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิL  ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั4งสิ4นและทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที3เกิดขึ�นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 400 หยวน 
/ คน / วนั 

5. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั4งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง  บริษทัฯ 
ของสงวนสิทธิL ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั4งสิ4น 

6. การยกเลิก 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ4นไป เก็บค่าใช้จ่ายตามที3เกิดขึ�นจริง 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ4นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั  เก็บค่าใช้จ่ายตามที3เกิดขึ�นจริง 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เก็บค่าใช้จ่ายทั�งหมด 100 %  ของราคาทวัร์ 
6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที3เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที3ต้องการันตมีดัจาํกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที3มกีาร 

การันตค่ีามดัจาํที3พกัโดยตรง   หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถงึเที3ยวบิน
พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั�งหมดเนื3องจากค่าตัmวเป็น
การเหมาจ่ายในเที3ยวบินนั�น  ๆ

หมายเหตุ 
1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั4นตํ�าผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ4นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธิL ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี4  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
4. บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ
หรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ4นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั4งสิ4นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่าน
ถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั4งจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมไดอ้นัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มี
การคืนเงินใดๆทั4งสิ4นแต่ทั4งนี4ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาใหโ้ดยขอสงวนสิทธิL การจดัหานี4โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคานี4 คิดตามราคาตัTวเครื�องบินในปัจจุบนัหากราคาตัTวเครื�องบินปรับสูงขึ4น บริษทัฯสงวนสิทธิL ที�จะปรับราคาตัTวเครื�องบินตามสถานการณ์
ดงักล่าว 
8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั4น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั4งสิ4น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื4อ เพราะ
ค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั4งสิ4น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความประมาทของตวั
นกัท่องเที�ยวเอง 
11. เนื�องจากตัTวเครื� องบินเป็นตัTวราคาพิเศษ เมื�อออกตัTวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัTว
เครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั4งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไว้
แลว้ทั4งหมด 
13.ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตัTวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯก่อนทุกครั4 ง  มิฉะนั4นทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั4งสิ4น 
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เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน สัญชาตไิทย(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใด  ๆทั�งสิ�น ถ้าเกิดการชํารุด  
เจ้าหน้าที3ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ4ว 2 ใบ มีพื4นหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั4น อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเท่านั4น และตอ้งไม่ใช่สติsกเกอร์ หรือ

รูปพริ4นซ์จากคอมพิวเตอร์และไม่สวมเสื4อแขนกดุโชวไ์หล่ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
ท่านที3ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื3นวซ่ีา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจดัมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดนิทาง 
4. สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. กรณีเดก็อายุตํ3ากว่า 18 ปี 
- เดก็อายุตํ3ากว่า18ปี เดนิทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสําเนาสูตบัิตร(ใบเกิด) และสําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที3จดทะเบียน) 
- เดก็อายุตํ3ากว่า18ปี เดนิทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสําเนาสูตบัิตร(ใบเกิด) ,สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที3จดทะเบียน) ,สําเนาบัตรประชาชน , 
สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่,หนังสือยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพนัธ์ว่า เกี3ยวข้องกับผู้เดนิทางอย่างไรและต้องมีลายเซ็นต์
ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที3อําเภอหรือเขตเท่านั�น และ 
 - เดก็อายุตํ3ากว่า18ปี เดนิทางพร้อมญาต ิขอสําเนาสูตบัิตร(ใบเกิด),สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที3จดทะเบียน) ,สําเนาบัตรประชาชน , สําเนา
ทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ , หนังสือยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี3ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไรต้องมีลายเซ็นต์ของ
พ่อหรือแม่ ออกโดยที3อําเภอหรือเขตเท่านั�น  
- สําเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบเปลี3ยนชื3อ หรือ เปลี3ยนนามสกุล (ถ้าม)ี 
- ในกรณีเดก็อายุตํ3ากว่า 5 ปี ขอสูตบัิตร(ใบเกิด)ตวัจริง 
6.เอกสารที3ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื3อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. ขอ้มูลจริงเกี�ยวกบัสถานที�ศึกษา สถานที�ทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที�อยูปั่จจุบนั ที�อยูที่�ทาํงาน ญาติที�ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัท์

บา้น ที�ทาํงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า    เล่มที3มีปัญหา 
(สถานทูตมกีารโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

8. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวซ่ีา ดงันั4นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 7 วนัทาํการ (ก่อนออก
เดินทาง) 

9.โปรดทาํความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื3นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ3มเติมหรือเปลี3ยนระเบียบการยื3นเอกสาร 
เป็นเอกสิทธิpของสถานทูต และบางครั�งบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

10. ผู้ที3ประสงค์จะใช้หนังสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บัตร APECในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาต
ใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่าน
เอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ 

11. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ(กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ3มเตมิกับทางบริษัทฯ)  
 
สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับทาํวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี� 

1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายที�มีววิดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวซ่ีา 
4. นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริ4นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
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อัตราค่าวซ่ีาด่วน ที3ต้องจ่ายเพิ3มให้สถานฑูตจนี เมื3อท่านส่งหนงัสือเดนิทางล่าช้า 

• ยื�นวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�มท่านละ 1,050 บาท 
**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลี3ยนกฎเกณฑ์การยื3นวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาสปอร์ต ควรมีอายใุช้งานเหลือเกนิ 6 เดือน 

มิฉะนั
นบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณี 
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี�!!!! 

**เนื3องจากสถานทูตจีนมีการเปลี3ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี�** 
เอกสารที3ใช้ประกอบการยื3นขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั�งหมดให้ครบถ้วน เพื3อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ชื3อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME............................................................ 
สถานภาพ� โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่า   

�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื3อคู่สมรส........................................................................................................ 

ที3อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
....................................................................................................................................................................................................................รหัส
ไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน...........................มือถือ.................................. 

ที3อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
..................................................................................................................................................................................................................................

....................................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน 
ชื3อสถานที3ทาํงาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................... 

ตาํแหน่งงาน........................................................................................................................................................................... 
ที3อยู่สถานที3ทาํงาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....…………………………… 

.................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร....................... 
(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที3ถูกต้องที3สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื3องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีหรือไม่ � ไม่เคย    � เคยเดนิทางเข้าประเทศจนีแล้ว   
เมื3อวนัที3................ เดือน.........................ปี...........................  ถึง วันที3.......................เดือน.......................ปี............... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่� ไม่เคย     � เคย  โปรดระบุ 

เมื3อวนัที3............... เดือน.........................ปี...........................  ถึง วนัที3.......................เดือน.......................ปี............... 
รายชื3อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 

2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 

 
หมายเหตุ 
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที3ทาํงาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื3อใช้ในการขอยื3นวซ่ีา 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ3มเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั�งนี�เพื3อ
ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที3นี�(โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  

 


