
  

 

 

            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XW-H25: HARBIN SO COOL เส ิ�นหยาง จี�หลนิ ฉางชุน 6วนั4คนื 

เทศกาลโคมไฟนํ'าแข็งฮารบ์ ิ'น 1 ปี มเีพยีงคร ั'งเดยีวเทา่น ั'น 
เกาะพระอาทติย ์พระราชวงัโบราณเสิ�นหยางกูก้ง อนสุาวรยีฝ์งัหง  

โบสถเ์ซ็นโซเฟีย พระราชวงัจอมปลอม อนสุาวรยีฝ์ั�งหง สวนสตาลนิ 
ชอ้ปปิ' งถนนโบราณหมา่นชงิ ,ถนนจงยาง 

พกัรร.ระดบั 4ดาว: จี�หลนิ1คนื, ฮารบ์นิ1คนื, ฉางชุน1คนื, เสนิหยาง1คนื 
บนิตรงเสิ�นหยาง โดยสายการบนิ NOKSCOOT  

เดนิทาง ธนัวาคม2562-กมุภาพนัธ2์563 
**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่เดี�ยว** 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 

 

Infant  
อาย ุ0-2 ปี 

พกัเดี�ยวเพิ�ม ที�น ั�ง 

20 -25 ธ.ค. 19,888 22,888  
 
 

Infant  
5,000฿ 

 

5,500 25 
25-30 ธ.ค. 27,888 30,888 5,500 25 

27 ธ.ค.-1ม.ค. 29,888 32,888 5,500 25 

1-6 ม.ค. 27,888 30,888 5,500 25 

3-8 ม.ค. 21,888 24,888 5,500 25 

8-13 ม.ค. 21,888 24,888 5,500 25 

10-15 ม.ค. 21,888 24,888 5,500 25 

15-20 ม.ค. 21,888 24,888 5,500 25 

5-10 ก.พ. 22,888 25,888 5,500 25 



  

 

 

            

 

 

7-12 ก.พ. 21,888 24,888 5,500 25 

12-17 ก.พ. 21,888 24,888 5,500 25 

14-19 ก.พ. 21,888 24,888 5,500 25 

19-24 ก.พ. 21,888 24,888 5,500 25 

21-26 ก.พ. 19,888 22,888 5,500 25 

 
 

วนัแรก: สนามบนิดอนเมอืง-เสิ�นหยาง  

23.00 น. คณะเดนิทาง พรอ้มกนัที�ช ั'น  3 ผูโ้ดยสารขาออก สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง หนา้เคานเ์ตอร์
เช็คอนิหมายเลข 7สายการบนิ NokScoot (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขั �นตอนจาก
เจา้หนา้ที�) กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที�สายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความ
ปลอดภัยของสายการบนิ   

 

วนัที�สอง: สนามบนิดอนเมอืง-เสิ�นหยาง-พระราชวงั
โบราณเสิ�นหยางกูก้ง 

   ถนนโบราณหมา่นชงิ -เมอืงจี�หลนิ  
   � อาหารเเที�ยง,เย็น                                                                            

02.45 น. เดินทางสู่ เมืองเส ิ�นหยาง โดยสายการบิน 
NokScoot  เที�ยวบนิที� XW878 

08.50 น. ถงึ เมอืงเส ิ�นหยาง เมอืงเอกของมณฑลเหลยีวห
นงิ มซีื�อเดมิเป็นภาษาแมนจูว่า “มุกเดน” นําท่าน
ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋า
สัมภาระ ออกมาพบกับไกด์ทอ้งถิ�น นําท่านแวะ รา้นขายเสื'อกนัหนาว ใหท้่านไดเ้ลือกซ ้อื เดนิทางสู ่
พระราชวงัโบราณเสิ�นหยางกูก้ง โบราณสถานจากสมัยตน้ราชวงศช์งิ ที�ไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่งด ี
และมลีักษณะคลา้ยคลงึกนัมากกบัพระราชวังหลวงที�กรงุปักกิ�งแตม่ขีนาดเล็กกวา่ สรา้งขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 1625 
ภายหลังจากที�ราชวงศแ์มนจูไดส้ถาปนาใหเ้สิ�นหยางเป็นราชธานีประกอบดว้ยตําหนักใหญ่นอ้ยกว่า 300 
หอ้ง บนพื�นที�กวา่ 60,000 ตารางเมตร ภ  ายหลังจากที�ราชวงศห์มงิถูกโค่นลม้ลง (ค.ศ.1368-1644) ชาว
แมนจกู็ไดส้ถาปนาราชวงศช์งิขึ�น และไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยู ่ ที�กรงุปักกิ�ง และใชเ้สิ�นหยางเป็นเมอืงหลวง
แห่งที�สอง รวมทั�งใชพ้ระราชวังแห่งนี�เป็นที�ประทับขององคจั์กรพรรดหิลายพระองค ์เชน่ คังซ,ี เฉียนหลง, 
เจยีชิ�ง ฯลฯ เมื�อครั �งเสด็จเยอืนทางเหนือ (พระราชวังกูก้งปิดทุกวันจันทร ์หากกรุ๊ปไปตรงวันจะนําท่านไป
สวนเป่ยหลงิแทน) ชม ถนนโบราณหมา่นชงิ หรอื ถนนแมนจู ที�มบีรรยากาศแบบโบราณเหมอืนนําท่าน
กลับสูอ่ดตีเมื�อสามรอ้ยกวา่ปีที�แลว้ 

เที�ยง � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 แวะชม รา้นขายสนิคา้พื'นเมอืง ใหท้า่นเลอืกซื�อสนิคา้ตามอธัยาศัย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจี�หลนิ เมอืงที�

มปีระวัตศิาสตรย์าวนานตั �งแตส่มัยราชวงศห์มงิ (ใชร้ะยะเวลาการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 
คํ�า  �บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   
 เขา้สูท่ ี�พกั: เมอืงจี�หลนิ Heng Yang Hotel (4*): หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    
 

วนัที�สาม: เมอืงจี�หลนิ-เมอืงฮารบ์ ิ'น-เกาะพระอาทติย-์เทศกาลโคมไฟนํ'าแข็งฮารบ์ ิ'น  
                                                                                                            � อาหารเชา้,เที�ยง,เย็น 

เชา้   �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 เดนิทางสู ่เมอืงฮารบ์ ิ'น เมอืงหลวงของมณฑลเฮยหลงเจยีง มชีว่งฤดหูนาวมากกวา่ฤดรูอ้นและเลื�องชื�อใน

ฐานะเป็นเมอืงนํ�าแข็งของประเทศ (ใชร้ะยะเวลาการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 
เที�ยง � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



  

 

 

            

 

 

 นําท่านเดนิทางสู ่ไทห่ยางเตา่ หรอื เกาะพระอาทติย ์ (Sun Island) เกาะขนาดใหญ่ ตั �งอยู่ทางตอน
เหนือของแม่นํ�าซงฮัวเจยีมเีนื�อที�ประมาณ 3,800 เฮคเตอร ์ เป็นสถานที�พักผ่อนหย่อนใจที�ใหญ่ที�สดุของ
เมอืงฮารบ์ิ�น ซึ�งปัจจุบันเกาะแหง่นี�ไดม้กีารจัดแสดงการแกะสลักหมิะเป็นประจําทกุปี ซึ�งหมิะจะถกูแกะสลัก
เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น พระราชวังกูก้ง กําแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน และอื�นๆ อีกมากมาย และยังมี
กจิกรรมหลากหลาย อาท ิสเก็ตนํ�าแข็ง,นั�งรถมา้,เลื�อนหมิะ ฯลฯ (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ)  

 
 
 
 
 
 
คํ�า  �บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   

นําท่านชม ปิงเสวี�ยตา้ซื�อเจี'ย หรอื เทศกาลโคมไฟนํ'าแข็งฮารบ์ ิ'น ที�เมอืงฮารบ์ิ�นจะมฤีดูหนาวที�เยอืก
แข็งและยาวนานที�สดุ ทําใหฮ้ารบ์ ิ�นซึ�งอยูท่างตะวันออกเฉียงเหนือของจนีกลายเป็นเมอืงนํ�าแข็ง โดยงานนี�
จะมกีารนํานํ�าแข็งกอ้นใหญ่โต มาแกะสลักออกมาเป็นรูปทรงตา่งๆ ผสมผสานกับการประดับแสงไฟสสีรรค์
ต่างๆ ทําใหเ้กดิความสวยงามสุดมหัศจรรย์ ใหท้่านชมความงดงามของโคมไฟนํ�าแข็งยามคํ�าคืนตาม
อัธยาศัย (กําหนดการจดังานปีนี' 46th Harbin Ice Lantern Art Fair ประมาณวนัที� 22 ธ.ค. 62- 
ก.พ. 63)  
หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไม่เอื�ออํานวนส่งผลใหนํ้�าแข็งละลาย ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOในการ
เปลี�ยนแปลงโปรแกรมทดแทน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมม่กีารคนืเงนิในทกุกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       เขา้สูท่ ี�พกั:  เมอืงฮารบ์ ิ'น Starway Hotel Harbin Convention & Exhibition Center (4*): 
 หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัที�ส ี�: โบสถเ์ซ็นโซเฟีย-ถนนจงยาง-อนสุาวรยีฝ์ั�งหง-สวนสตาลนิ-เมอืงฉางซุน     
           � อาหารเชา้,เที�ยง,เย็น 



  

 

 

            

 

 

เชา้   �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 แวะชมรา้นศลิปะรสัเซยี ใหท้า่นเลอืกซื�อสนิคา้ตามอัธยาศัย  นําทา่นชมดา้นนอก โบสถเ์ซ็นโซเฟีย 1ใน

โบสถค์รสิต ์17 แหง่ ซึ�งแสดงถงึวัฒนธรรมรัสเซยีที�ไดเ้ขา้มามอีทิธพิล
ในอารบ์ิ�น สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1970 ออกแบบและสรา้งโดยสถาปนกิชาว
รัสเซยี เมื�อกอ่นเคยใชเ้ป็นสถานที�ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาที�สําคัญ
ต่างๆ ของชาวรัสเซยี แต่มาถูกทําลายตอนปฏวิัตวิัฒนธรรม และไดม้ี
การสรา้งขึ�นมาใหม่อกีครั �งโดยพยายามรักษารูปแบบเดมิไวใ้หไ้ดม้าก
ที�สุด ซึ�งใชเ้วลาถึง 9 ปี ถือไดว้่าเป็นโบสถ์ กรีกออรโ์ธดอกซ ์

(Greek Orthodox)  ที�ใหญท่ี�สดุในเอเชยีตะวันออก ตัวโบสถส์งู 53 
เมตร มีโถงหลักที�มีหลังคารูปหัวหอมสรา้งขึ�นดว้ยสถาปัตยกรรม
แบบไบแซนไทมค์ลา้ยกับสถาปัตยกรรม ของจัตรัุสแดงในกรงุมอสโคว 
แตใ่นปัจจุบันไดป้รับเปลี�ยนมาเป็นศนูยศ์ลิปะและสถาปัตยกรรม แสดง
ภาพถา่ยขาวดําเกี�ยวกบัประวัตศิาสตรเ์มอืงฮารบ์ิ�น อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�ง 
ถนนจงยาง ถนนเก่าแก่ที�มีประวัตนัิบรอ้ยปี เป็นถนนการคา้ที�ข ึ�นชื�อ
ของเมอืงฮารบ์นิ ถนนสายนี�มสีไตลก์ารก่อสรา้งที�มเีอกลักษณ์เฉพาะ 
ตามสองขา้งทางที�สําคัญมอีาคารบา้นเรอืนสไตลย์โุรปมากถงึ ๗๑ แหง่
ซึ�งสว่นใหญส่รา่งขึ�นระหวา่งปี 1903 ถงึ ปี 1927 มลีักษณะพเิศษที�น่าสนใจอยา่งยิ�ง 

เที�ยง � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ชม อนุสาวรยีฝ์ั�งหง ซึ�งตั �งอยู่ ณ บรเิวณชายฝั� งแม่นํ�าซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถงึความพยายามของ

ชาวเมอืงฮารบ์นิที�พยายามตอ่สูก้บัอทุกภัยครั �งใหญเ่มื�อปี ค.ศ.1957 ซึ�งนํ�าในแมนํ่�า ซงฮวัเจยีงสงูกวา่ตัวเมอืง
ฮารบ์ ิ�น  7 เมตร และเหลอืเพยีง 20 เซนตเิมตร นํ�าก็จะทะลักเขา้มาในตัวเมอืง จงึไดม้กีารสรา้งเขื�อนใหส้งูขึ�นอกี 
30 เซนตเิมตร ตลอดเขื�อนกวา่ 140 กโิลเมตร เป็นเวลา 28 วัน จน ในที�สดุนํ�าก็ไมส่ามารถไหลเขา้มาท่วมเมอืง
ฮารบ์ ิ�นได ้ทั �งๆที�กระแสนํ�าเป็นกระแสนํ�าที�สงูที�สดุในรอบ 52 ปี อนุสาวรยีเ์ป็นเสาทรงกลมแบบ  โรมัน สงู13
เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกร ชาวนา ทหาร ขา้ราชการ และนักศกึษาที�ร่วมใจร่วมแรงกัน  
ชม ซื�อตา้หลนิกงหยวน หรือ สวนสาธารณะสตาลนิ สรา้งขึ�นเมื�อปี ค.ศ.1953 เพื�อเป็นหลักฐานถงึ
สัมพันธภาพอันดตี่อกันในขณะนั�นระหว่างสองชาตมิหาอํานาจแห่งโลกคอมมวินสิต ์ซึ�งสวนแห่งนี�เป็นสวน
พฤกษชาตทิี�ถูกจัดวางในสไตลรั์สเซยี ตกแต่งดว้ย
ตน้ไม,้แปลงดอกไม ้และชดุรูปสลักหนิ นอกจากนั�น ยั ง
เป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่นํ�าซงฮัว ซึ�งถือว่าเป็น จุ ด
ชมววิที�งดงามที�สดุอกีแหง่หนึ�งดว้ยตอ่ดว้ย  เดนิทาง สู ่
เมอืงฉางชุน (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 4 ชม.) 

คํ�า  �บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร    

 เขา้สูท่ ี�พกั: เมอืงฉางชุน Guoshang Hotel (4*) :หรอื
ระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที�หา้: เมอืงฉางชนุ-พระราชวงัจอมปลอม-ผา่นชม
กระทรวงท ั'งแปดของแมนจ ู

   จตัรุสัเหวนิฮ ั�ว-เมอืงเสิ�นหยาง    � อาหารเชา้,เที�ยง,เย็น 

เชา้   �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัจอมปลอม หรอื วงัปูย ี 
ซึ�งเป็นที�ประทับของจักรพรรดปิยู ีจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ย
แห่งราชวงศ์ชงิหรือกษัตรยิ์องค์สุดทา้ยของแผ่นดิน 
นอกจากนี�ใหท้่านชมหอ้งหับตา่งๆที�ปยูเีคยใชน้อน ,นั�ง



  

 

 

            

 

 

สบูบุหรี� ,อ่านหนังสอื และใชค้วามคดิตามลําพัง มรีูปภาพและจดหมายใหเ้ห็นภาพในชว่งนั�น และจัดเป็น
พพิธิภัณฑแ์สดงชวีติความเป็นอยูใ่นวัง นําทา่นชมดา้นนอก กระทรวงท ั'งแปดของแมนจ ู ตั �งอยูใ่จกลาง
เมอืงฉางชนุ ซึ�งประกอบดว้ย 8 กระทรวงของสมัยรัฐแนจูกัว ประกอบไปดว้ยกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุตธิรรม กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
เกษตร และกระทรวงสาธารณสขุ กอ่สรา้งเมื�อปี ค.ศ.1936  

 เที�ยง � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นชม จตัรุสัเหวนิฮ ั�ว หรอื ลานวฒันธรรม เป็นลานวัฒนธรรม เป็นลานกวา้ง ขนาดใหญข่องเมอืงฉาง
ชนุ นับเป็นสัญลักษณ์สิ�งกอ่สรา้งของเมอืง นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเส ิ�นหยาง (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 
4 ชม.) 

คํ�า  �บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   
       เขา้สูท่ ี�พกั: เมอืงเส ิ�นหยาง Shenyang Vienna International Hotel (4*) :หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัที�หก: เส ิ�นหยาง-สนามบนิดอนเมอืง                        � อาหารเชา้(แบบกลอ่ง)                                            

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง 
  นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเส ิ�นหยาง 

10.15 น.  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NokScoot  เที�ยวบนิที�  XW877  
*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

15.10 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  
 
 

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซื'อต ั�วเครื�องบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ที�อกีคร ั'ง** 
 

สิ�งที�ลกูคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 
-  เนื�องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษที�ไดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกับการทอ่งเที�ยวแหง่เมอืงจนี ทุกเมอืง 
กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พื�นเมอืงใหนั้กทอ่งเที�ยวทั�วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบ
ชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ผา้ไหม, ผีชวิ ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร ์ จงึเรียนใหก้ับ
นักทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซื�อหรอืไมซ่ื�อขึ�นอยูก่บัความพอใจ
ของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซื�อใดๆทั �งสิ�น  
 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื�นเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที�ระบไุวใ้น
รายการทัวร ์ไม่วา่จะสาเหตใุดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิ�ม รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกดท์อ้งถิ�นจะ
เป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซื�อสนิคา้ ซึ�งเป็นความเต็มใจของผูซ้ื�อใน
สนิคา้นั�นๆ และ ขอ้ตกลงระหวา่งลกูคา้กบัรา้นคา้ ดังนั�น บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ และคณุภาพ
ของสนิคา้ที�ไมไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจําเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครั �ง 
 

-  ลูกคา้ท่านใดที�อยู่ต่างจังหวัดและตอ้งออกตัWวภายในประเทศ (หรอืเครื�องบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที�
เจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองทัวรท์กุครั �ง กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื�องจากทางบรษัิทฯ จะองิ
ตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลัก 
 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซื'อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื�อเดนิทางมา
ที�สนามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯก่อนทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 
(ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยุบเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง 
เนื�องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุล
ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย
ตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

**ออกเดนิทางข ั'นตํ�า  15ทา่น หากเดนิทางตํ�ากวา่กาํหนด มคีวามจําเป็นที�ตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ 



  

 

 

            

 

 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมกีารปรบัขึ'นของภาษนํี 'ามนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 
***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัที�เดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 
อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตัWวเครื�องบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK) – เส ิ�นหยาง (SHE) – กรงุเทพฯ(DMK)  
2.คา่โรงแรมที�พัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ�าตามที�ระบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจํ้านวน1ใบตอ่ทา่น นํ�าหนักไมเ่กนิ 20 กก. ตามที�สายการบนิกําหนด 
6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื�อนไขของบรษัิทฯประกนัภัยที�บรษัิททํา
ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทั �งนี�ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที�มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 
ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวที�นอกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
2.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
3.คา่วซีา่ทอ่งเที�ยวจนีแบบเดี�ยว  
วซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัทาํการ ทา่นละ 2,200 บาท/ วซีา่จนีแบบดว่น 2 วนัทาํการ ทา่นละ 3,500 บาท  
4.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
5.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีนํ�าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชําระคา่นํ�าหนัก
กระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามที�ทางสายการบนิเรยีกเก็บ 
6. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 350 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  
    (6.2) คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ 400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  
7.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิ�ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ
 

เง ื�อนไขในการจอง  มดัจาํทา่นละ 10,000 บาท และชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไม่
ชําระเงนิคา่มดัจําหรอืชําระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการ
เดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�นตัWวเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื�อขาด ตอ้งเดนิทางตามวนัที�ที�ระบบุนหนา้ตัWวเทา่นั�น 
เมื�อทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทาง 
ขอสงวนสทิธิOในการคืนเงนิไม่ว่ากรณีใดทั�งสิ�น เมื�อออกตัWวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ตัWวเครื�องบนิไมส่ามารถนํามาเลื�อนวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 
 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั �งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ 
และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ}ท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ'นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิOการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิOในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเที�ยวสามารถสลับปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  



  

 

 

            

 

 

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี� / ปลอด
บุหรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�เขา้พัก ทั �งนี�ตอ้งขึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 
และอาจมคีา่บรกิารเพิ�มเตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิOไมค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทั�งสิ�น 
12. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. การประกนัภัย ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที�ยว 
ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเที�ยว เทา่นั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซื�อประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวทั้ �งหมด 

 
หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัทําการ  ทา่นละ 2,200 บาท         
  การขอวซีา่จนีแบบดว่น       2 วนัทําการ  ทา่นละ 3,500 บาท  

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 
 

 

เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ประเทศจนี (China) 

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิ'วมอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุันที�มอีายไุมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายโุดยนับจากวันที�เดนิทางกลับมาถงึ
ประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เล่มเกา่ เคยไดรั้บวซี่าจนี กรุณาถ่ายสําเนาหนา้พาสปอรต์เล่มเกา่ และสําเนาหนา้วซีา่จนี 
จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ั'น ขนาด 2x2นิ'ว หรอื 4.5x4.5cm สี�เหลี�ยมจตัรุสั  
จํานวนทา่นละ 2 ใบ >>รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน<< 
หา้มตกแตง่รปู, หา้มสวมแวน่ตา, หา้มใสเ่ครื�องประดับ, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รปูถา่ยตอ้งเปิดให ้
เห็นหนา้ผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรปูที�ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั�น 
** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึ�งอาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยชาํรดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

            

 

 

 
 
 
 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยื�นเอกสารเพิ�ม ดังนี� 
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 
 - สําเนาบตัรประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยื�นเอกสารเพิ�ม ดังนี� 
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 
 - สําเนาทะเบยีนสมรส/สําเนาทะเบยีนหยา่/สําเนาใบมรณะบตัร (ของบดิาและมารดา) 
 - สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านั�น หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
จากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกับบคุคลที�สาม พรอ้ม
กบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี�สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที�อยูต่าม
ทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์/สําเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการ
เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที�เด็กแสดงตัวยื�นคํารอ้งขอวซีา่ 
บดิา-มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ที�ที�รับยื�นวซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง 
จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
4.เง ื�อนไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรบัยื�นวซีา่ประเทศจนี 
 เพื�อประโยชน์ในการยื�นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยื�นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 
เนื�องจากบรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มลูใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื�ออนุมัตคํิารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอก
ประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่น
อาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิ�งขึ�น 
 
5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลกูคา้ตอ้งทาํการยื�นวซีา่เดี�ยวดว้ยตนเอง)  
กรณุาตรวจสอบเอกสารที�ตอ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื�องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 

 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ทา่นไดช้าํระไปแลว้ทกุกรณี 
  
 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ี�จะยื�นคํารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั �ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



  

 

 

            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรับยื�นวซีา่ประเทศจนี (China) 
ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันทําการ 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนใ์นการยื�นวซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

1. ชื�อ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 

2. ที�อยู ่ตามสําเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหสัไปรษณีย.์.............. 

3. ที�อยูพํ่านักปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัสําเนาทะเบยีนบา้น 



  

 

 

            

 

 

EXAMPLE 

................................................................................................................................ รหสัไปรษณีย.์.............. 

4.โทรศพัทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส ................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)      หยา่รา้ง    หมา้ย           อื�นๆ (โปรดระบ)ุ .......... 

6.ชื�อ-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

7.ชื�อ-สกลุ บตุร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

8.ชื�อ-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

9.ชื�อ-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

10.อาชพีปัจจบุนั (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................... ตําแหน่ง................................  

     ชื�อ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั ................................................................................................. 

     ที�อยู ่เลขที� ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ....................................... 

     อําเภอ/เขต ......................... จังหวดั .............................. รหสัไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศพัท.์.................... 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที� ................................. ถงึวนัที� .....................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ เหตผุลที�ทา่นถกูปฎเิสธวซีา่ ..................................................................  
   

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆทั �งสิ�น ทั �งนี�บรษัิทเป็นเพยีงตวักลางที�คอย

ใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นั�น  

** เอกสารเพิ�มเตมิ ** 

ขอความรว่มมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ดําเนนิการเพิ�มเตมิ ดงันี�  

 1.ปริ�นเอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที�4 (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารสําหรับปริ�น อยูห่นา้ถดัไป ** 

 2.เซน็ชื�อใหเ้หมอืนกบัหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จดุเทา่นั�น 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารที�ใชย้ื�นวซีา่ รปูถา่ย และพาสปอรต์ 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

            

 

 

 


