วันที

กําหนดการ

เช้ า เทียง เย็น

โรงแรม

1

สนามบินดอนเมือง

X

X

X

2

สนามบินดอนเมือง-เสิ นหยาง(XW878 : 02.20-08.35)
ร้ านขายเสื อกันหนาว-พระราชวังโบราณเสิ นหยางกู้กง

X

ไ ไ

POLI HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

3

เสิ นหยาง-ฉางชุน-ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่ าเข้ า)

ไ ไ ไ

GUO MAO HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

4

ฉางชุน-ฮาร์ บิน-เกาะพระอาทิตย์ -เทศกาล“ปิ งเสวียต้ า
ซือเจีย”(Harbin 2019 International Ice and Snow
Festival)

ไ ไ ไ

LIFENG HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

5

โบสถ์ เซ็นโซเฟี ย(ถ่ ายรูปจากด้ านนอก)-อนุ สาวรี ย์ฝังหง
สวนสตาลิน-ร้ านขายสิ นค้ าพืนเมืองรั สเซี ย-ฮาร์ บิน
จีหลิน

ไ

6

วิวแม่ นําซงฮัวเจียง-จัตุรัสซือจี-พิพิธภัณฑ์แมนจู
ร้ านโสม-จีหลิน-เสิ นหยาง

ไ

7

เสิ นหยาง-สนามบินดอนเมือง(XW877 10.05-14.40)

ไ ✈

MENG YANG
ไ ไ DAFANDIAN HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
POLI HOTEL
ไ ไ
หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

X

กรุ ณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์และคนขับรถ จํานวน 210หยวน/คนตลอดการเดินทาง
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กําหนดการเดินทางเดือนธันวาคม 2561- กุมภาพันธ์ 2562
วันแรก
23.30 น.

สนามบินดอนเมือง
คณะพร้ อมกันทีสนามบิ นดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออก ชั น 3สายการบิ น NOK SCOOT
เจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่ อนขึนเครื อง
วันทีสอง
สนามบินดอนเมือง-เสิ นหยาง-ร้ านขายเสื อกันหนาว-พระราชวังโบราณเสิ นหยางกู้กง
02.20 น.
เหิรฟ้ าสู่ เมืองเสินหยางโดยสายการบินNOK SCOOTเทียวบินที XW878
(ไม่รวมค่ าอาหารบนเครืองบิน)
08.35 น.
เดินทางถึง เมืองเสิ นหยางเมื องเอกของมณฑลเหลี ยวหนิ ง มีซือเดิ มเป็ นภาษาแมนจูว่า “มุกเดน”
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนําท่านแวะร้ านขายเสื อกันหนาวให้ท่านได้เลือกซื อตามอัธยาศัยรั บ
อุปกรณ์ ชุดกันหนาว แจกฟรี ...หมวก ผ้ าพันคอ ถุงมือ ท่านละ 1 ชุด
เทียง
ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเสิ นหยางกู้กงโบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ ชิง ทีได้รับการ
ดูแลรักษาเป็ นอย่างดี และมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงทีกรุ งปั กกิง สร้ างขึนเมือปี
ค.ศ. 1625 ภายหลังจากทีราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้เสิ นหยางเป็ นราชธานี ประกอบด้วยตําหนัก
ใหญ่นอ้ ยกว่า 300 ห้อง บนพืนทีกว่า 60,000 ตารางเมตร ภายหลังจากทีราชวงศ์หมิ งถู กโค่นล้มลง
(ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึน ได้ยา้ ยเมืองหลวงไปอยูท่ ีกรุ งปั กกิง และใช้
เสิ นหยางเป็ นเมืองหลวงแห่งทีสอง รวมทังใช้พระราชวังแห่งนีเป็ นทีประทับขององค์จกั รพรรดิเมือ
ครังเสด็จเยือนทางเหนือ
คํา
ไ รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที POLI HOTELหรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
วันทีสาม เสิ นหยาง-ฉางชุน-ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่ าเข้ า)
เช้ า
ไ รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฉางชุน (ใช้ ระยะเวลาการเดิ นทางประมาณ 3 ชั วโมง)เมืองฤดูใบไม้ผลิแห่ ง
เขตเหนือของจีน แต่เดิมฉางชุ นเป็ นศู นย์กลางอํานาจของเผ่าแมนจู เมือญีปุ่ นเข้ายึดครองเขตแมนจูเรีย
ค.ศ.1938-1945 ได้สถาปนาเป็ นรัฐแมนจูกวั และได้ประกาศตังฉางชุนเป็ นเมืองหลวงหลังญีปุ่ นสิ นอํานาจ
เทียง
ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่ ลานสกีจิงเย้ถังเพือให้ท่านมีเวลาอิสระและเพลิ ดเพลิ นกับ กิ จกรรมต่างๆ ภายใน
ลานหิ มะ เช่ น การเล่ นสกี หิมะ แคร่ เ ลื อน เป็ นต้น สําหรั บท่าน ทีไม่เล่ นสกี ใช้เวลาพักผ่อนตาม
อัธยาศัย ถ่ายภาพกับลานสกีทีปกคุลมด้วยปุยหิมะขาวโพลน หรื อเดินชมบรรยากาศแสนโรแมนติค
ของลานสกีและถ่ายภาพความประทับไว้เป็ นทีระลึก(ราคาทัวร์ ไม่ รวม ค่ าเช่ าอุปกรณ์ และกิจกรรม
ต่ างๆ ภายในลานสกี)
คํา
ไ รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที GUO MAO HOTELหรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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วันทีสี

ฉางชุน-ฮาร์ บิน-เกาะพระอาทิตย์-ชมเทศกาล“ปิ งเสวียต้าซือเจีย”(Harbin 2019 International Ice and Snow
Festival)
เช้ า
ไ รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์ บิน(ใช้ ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั วโมง) เมืองหลวงของมณฑล
เฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลืองชื อในฐานะเป็ นเมืองนําแข็งของประเทศ
เทียง
ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านสู่ ไท่ หยางต่ าว ( เกาะพระอาทิตย์ )เกาะขนาดใหญ่ซึงตังอยู่ทางตอนเหนื อของแม่น าซงฮั
ํ ว
เจียง มีเนือทีประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็ นสถานทีพัก ฟื นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์ บิน
สถานทีสวยงามร่ มรื น ชมความงามของเมือ งชนบททีเงี ยบสงบและมีมนต์เสน่ ห์ นับเป็ นสถานที
อาบแดดทีวิเศษสุ ด นอกจากนันยังมีเรื อ จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยุโรปไว้บริ การให้เ ช่ าอี กด้วย
(ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่ าเช่ าอุปกรณ์ ต่างๆ ) ส่ วนในช่ วงฤดูหนาวเมือเกาะแห่งนีถูกปกคลุมด้วยหิ มะก็จะ
กลายเป็ นสถานหย่อนใจในอุดมคติทีเหมาะอย่างยิงกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานนําแข็ง เช่น
สเก็ตนําแข็ง เลือนหิมะ และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิ มะประจําปี ของฮาร์ บิน เกาะ
สุ ริยนั ถือเป็ นสถานทีจัดแสดงการแกะสลักหิ มะนําแข็งทีใหญ่ทีสุ ดของประเทศจีนทีโด่ งดังไปทัว
โลก ซึงปัจจุบนั นี ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิ มะนําแข็งในอาคารของเกาะสุ ริยนั นี ได้
ชมการแกะสลักนําแข็งกําแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเทียวทีสําคัญของจีน
ท่านสามารถถ่ายรู ปสถานทีท่องเทียวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิทรรศการแกะสลักหิมะนําแข็ง
อย่างแท้จริ ง อย่างทีเห็นในปั จจุบนั
คํา
ไ รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม เทศกาล“ปิ งเสวียต้ าซื อเจีย”(Harbin 2019 International Ice and Snow Festival) หรื อ
นิทรรศการและศิ ลปกรรมการแกะสลักนําแข็งประจําปี ของฮาร์ บินปิ งเสวียต้าซือเจีย ทีเมืองฮาร์ บิน
ซึ งฤดูเยือกแข็งทียาวนานทําให้ฮาร์ บินซึงอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็ นเมือ งนําแข็ง
สภาพอากาศเย็นจัดทําให้แม่นาซงฮั
ํ วกลายเป็ นลานนําแข็งทีทังหนาและกว้างใหญ่ ทีผูม้ าร่ วมงานใช้
เล่นสไลเดอร์ ลากเลือนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่ น ฮ็อกกี , สเก็ ตและสกี ก ันอย่างสนุ กสนานมี การนํา
นําแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็ นรู ปต่างๆให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟนําแข็งยามคําคืนตามอัธยาศัย
(หมายเหตุ : เนืองจากสถานทีจัดงานอยู่กลางแจ้ ง หากสภาพอากาศไม่ เอืออํานวย อากาศไม่ หนาวจัด
ส่ งผลให้ นําแข็งละลาย ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการเปลียนแปลงจัดเป็ นรายการอืนทดแทนให้
ท่ าน โดยทีไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
พักทีLIFENG HOTELหรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
วันทีห้ า
โบสถ์เซ็นโซเฟี ย (ถ่ ายรูปจากด้ านนอก)-อนุ สาวรี ย์ฝังหง-สวนสตาลิน-ร้ านขายสิ นค้ าพืนเมือง
รั สเซี ย-ฮาร์ บิน-จีหลิน
เช้ า
ไ รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชมโบสถ์ เซ็ นโซเฟี ย (ถ่ ายรู ปจากด้ านนอก) ซึ งเป็ น 1 ในโบสถ์คริ สต์ 17 แห่ งซึ งแสดงถึง
วัฒนธรรมรัสเซียทีได้เข้ามามีอิทธพลในฮาร์ บิน โบสถ์โซเฟี ยเป็ นโบสถ์นิกายออร์ โธด็อกซ์ทีสร้าง
ขึนในปี ค.ศ 1907 เป็ นโบสถ์ออร์ โธด็อกซ์ ทีใหญ่ทีสุ ดในภาคพื นเอเซี ย ตะวันออกจากนันนําท่าน
ชมอนุ สาวรี ย์ฝังหงซึ งตังอยู่ ณ บริ เวณชายฝั งแม่นาซงฮั
ํ วเป็ นอนุส รณ์ระลึก ถึงความพยายามของ
ชาวเมืองฮาร์ บินทีพยายามต่อสู ้กบั อุทกภัยครังใหญ่เมือปี ค.ศ.1957อนุ สาวรี ยเ์ ป็ นเสาทรงกลมแบบ
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เทียง
บ่ าย

คํา
วันทีหก
เช้ า

เทียง
บ่ าย

คํา
วันทีเจ็ด
เช้ า
10.05 น.
14.40 น.

โรมัน สู ง 13 เมตร บนยอดเสาเป็ นรู ปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนาทหาร ข้าราชการ และนักศึ กษา
ทีร่ วมใจร่ วมแรงกัน
ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมสวนสตาลินริ มฝั งแม่นาซงฮั
ํ ว โดยสวนแห่ งนีถู กสร้ างขึนในปี ค.ศ.1953 ซึ งมีรูปแบบที
รับอิทธิ พลจากศิ ลปกรรมของทวีปยุโรปแต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ทีห้าวหาญทุก
ท่านจะได้เ ห็น วิวหิ มะธรรมชาติทีสวยงามและกิ จกรรมการเล่ นสกี บนแม่นาซงฮวา
ํ
ที กลายเป็ น
นําแข็งทังสายนํา ชมพร้ อมกิ จกรรมบนนําแข็งที แสนสนุ ก เช่ นบันไดนําแข็ง แคร่ เลื อนหิ มะเป็ น
ต้น นําท่านแวะ ร้ านขายสิ นค้ าพืนเมืองรั สเซี ย อาทิเช่น เครื องประดับให้ท่านได้เลือกซือสิ นค้าและ
ของพืนเมืองตามอัธยาศัยจากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองจีหลิน(ใช้ ระยะเวลาการเดิ นทางประมาณ 4
ชัวโมง)เป็ นเมืองทีมีประวัติยาวนานตังแต่สมัยราชวงศ์หมิง เดิมคือป้ อมปราการ เรี ยกว่า ฉวงฉ่ าง
ไ รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที MENG YANG DAFANDIAN HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
วิวแม่ นําซงฮัวเจียง-จัตุรัสซือจี-พิพิธภัณฑ์แมนจู-ร้ านโสม-จีหลิน-เสิ นหยาง
ไ รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชม วิวแม่ นําซงฮัวเจียงซึ งท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศทีเป็ นธรรมชาติอย่างยิง(หมาย
เหตุ : การเกิดแม่ คะนิ งนันขึนอยู่กับสภาพอากาศจะต้ องเอื ออํา นวย)จากนันนําท่านชมจัตุรัสซื อ
จี ซึงเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองจีหลิน
ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แมนจู สร้างขึนในปี 1932 มีพืนที 865 ตารางเมตร ภายในมีจดั แสดง
สิ งของวัตถุโบราณเกี ยวกับของใช้ในชี วิตประจําวัน, อาวุธ, เครื องมื อเกษตรกรรมของชาวแมนจู
และยังมีหอ้ งทีจัดแสดงวิธีการเซ่ นไหว้บรรพบุรุษ, เทพเจ้าของชาวแมนจูอีกด้วย นําท่านเดิ นทางสู่
ร้ านโสมซึ งเป็ นโสมทีมีคุณภาพดี ให้ท่านได้เลือกซื อโสมกลับไปบํารุ งร่ างกายหรื อฝากญาติผใู้ หญ่ที
ท่านรักและนับถือนําท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ นหยาง (ใช้ ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4.30 ชั วโมง)
เมืองทีในอดีตเคยอยูใ่ ต้การปกครองของรัสเซี ยจนถึง ปี ค.ศ. 1931 จึงตกเปนของญีปุ่ น และกลับมา
อยู่ภายใต้การดูแลของรัสเซี ยอีกครังในปี ค.ศ. 1945
ไ รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที POLI HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
เสิ นหยาง-สนามบินดอนเมือง
ไ รับประทานอาหารเช้ า บริการอาหารแบบกล่ อง
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน NOK SCOOTเทียวบินทีXW877
(บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื อง)
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.....
********ขอบคุณทุกท่ านทีใช้ บริการ********
ซือสั ตย์ จริ งใจห่ วงใยเน้ นบริการคืองานของเรา
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ตังแต่ 10 ท่ านขึนไป ***)
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ฮาร์ บนิ ...ทับทิมกรอบ
เทศกาลแกะสลักนําแข็ง เสินหยาง ฉางชุ น จีหลิน 7 วัน 5 คืน (XW)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่ าน)
กําหนดการเดินทาง

เด็กอายุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน พักกับผู้ใหญ่

พักเดียว
จ่ายเพิม

ราคา
ไม่รวมตัว

วันที 21-27ธันวาคม 2561

29,999 บาท

29,999 บาท

5,000 บาท 18,999 บาท

วันที 28 ธันวาคม-3 มกราคม 2562

33,999 บาท

33,999 บาท

5,000 บาท 20,999 บาท

วันที 18-24 / 25-31 มกราคม 2562

29,999 บาท

29,999 บาท

5,000 บาท 18,999 บาท

วันที 15-21/22-28 กุมภาพันธ์ 2562

29,999 บาท

29,999 บาท

5,000 บาท 18,999 บาท

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่ าตัวเครืองบินชันทัศนาจร ไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ ป ตามทีระบุไว้ในรายการเท่านัน
2. ค่ าภาษี สนามบิ นทุกแห่ ง หากสายการบิน มีการปรั บราคาภาษีน ํามัน ขึ นทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บ ค่าภาษี
นํามันเพิมตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเช็คภาษีนํามันณวันที04ต.ค.61
3. ค่ าวีซ่าจีนปกติ 4 วันทําการราคา 1,500 บาท (ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทย)
**กรณี ยืนด่ วน 2 วันทําการ ชําระค่ าส่ วนต่ างเพิม1,050 บาท (ชําระพร้ อ มค่ าทัวร์ ส่ วนที เหลือ)
4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พัก ห้องละ 2-3 ท่าน), อาหารและเครื องดืมทุกมือ ตามทีระบุไว้ในรายการ
5.ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไว้ในรายการ
6. นําหนักสั มภาระท่านละไม่ เกิน 20 กิโลกรัมสัมภาระติดตัวขึนเครื องได้ 1ชิน ต่อท่านนําหนักต้องไม่เกิน7 กิโลกรัม, ค่ า
ประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันทีมีอายุตงแต่
ั 1 เดือนขึนไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ีมีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึนไป ค่าชดเชยทังหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ งหนึงของค่าชดเชยทีระบุไว้ในกรมธรรม์ทงนี
ั ย่อม
อยู่ในข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้อ งมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานทีเกียวข้อง
หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื อประกันการเดินทางเพือให้ คลอบคลุมในเรื องของสุ ขภาพ ท่ านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทีเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท ฯ ***ทังนี อัตราเบียประกันเริมต้ นที 330 บาท ขึนอยู่กับ
ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ มุ ครอง
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กรณี ทีเสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส้เลือน, ไส้ตง,ิ อาการทีเกี ยวข้อง
กับการติดยา,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อาํ นาจของสุ รายาเสพติด,บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม,
จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ าบริการดังกล่ าว (ข้อ 1-7) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเป็ นชาวไทยเท่ านัน!!!
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่ าทําหนั งสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอืนๆ ฯลฯ
3. กรุ ณาเตรี ยมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหั วหน้ าทัวร์ รวม 210 หยวนต่อคน(เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่ าทิปเพิม 50 หยวน / ท่ าน / ทริ ป
4. ค่ าภาษีมูลค่าเพิมVAT 7 % และหักภาษี ณ ทีจ่าย 3 % ในกรณี ทีลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินทีถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิม และหัก ณ ทีจ่าย จากยอดขายจริ งทังหมดเท่านัน และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิออกใบเสร็ จทีถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านัน
5. ค่ าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
เงือนไขการทําการจอง และชํ าระเงิน
1. ในการจองครั งแรกชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อทังหมด(ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง)พร้ อมส่ ง
สํ าเนาหนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าทีฝ่ ายขาย
2. ส่ งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ ายจํานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสาร
ทีให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายขายก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียืนด่ วน 2 วั นทําการ ชําระค่ า
ส่ วนต่ างเพิม1,050 บาท(อัตราดังกล่าวข้ างต้ น สํ าหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านัน)
3. ชําระส่ วนทีเหลือก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การยกเลิกการเดินทาง
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่ าใช้ จ่ายทังหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วันเก็บค่ าใช้ จ่ายท่ านละ 15,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค้าใช้ จ่ายทังหมด
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 กรณีเจ็ บป่ วยจนไม่ สามารถเดินทางได้ซึงจะต้อ งมีใบรั บรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษ ทั ฯจะพิจารณา
เลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่ อ ไป แต่ทงนี
ั ท่านจะต้อ งเสี ยค่า ใช้จ่ายทีไม่ส ามารถเรี ยกคืนได้ เช่ นค่าตัว
เครื องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามทีสถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกิดขึนตามจริ ง ในกรณี ทีไม่
สามารถเดินทางได้
เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 กรุ๊ ปทีเดินทางช่ วงวันหยุดเทศกาลทีต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ ามัดจําทีพัก รวมถึ งเทียวบินพิเ ศษเช่ น
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีก ารคื นเงิ นมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั
องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายใน
เทียวบินนันๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
ตามนโยบายร่ ว มกั บ การท่ องเที ยวแห่ ง เมื อ งจี น ทุ ก เมือง กํ าหนดให้ มีก ารประชาสั มพั น ธ์ สิ น ค้ าพืนเมื อ งให้
นักท่ องเทียวทัวไปได้ ร้ ูจักคือร้ านขายเสื อกันหนาว,ร้ านขายสิ นค้ าพืนเมือง ร้ านโสม ซึ งจําเป็ นต้ องบรรจุใ นโปรแกรม
ทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ นักท่ องเทียวทุกท่ านทราบว่าร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะ
ชมซึ งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 60-90 นาที ซื อหรื อไม่ ซือขึนอยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบั งคับ
ใดๆ ทังสิ นหากท่ านปฏิเสธทีจะไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าว ทางบริ ษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากท่ านเป็ นจํานวน
เงิน 400 หยวน/ คน/ วันทีไม่ เข้ าร้ าน
บริ ษทั ฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเทียว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพือให้โปรแกรมการท่องเทียวเป็ นไปอย่างราบรื น
และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ทีเกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวตั ิและอืนๆทีอยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญ
หาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การ
ก่อจลาจล หรื อกรณี ทีท่านถูกปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าทีกรมแรงงาน
ทังจากไทย และต่างประเทศซึ งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้อนั เนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ นแต่ทงนี
ั ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้โดยขอ
สงวนสิ ทธิ การจัดหานี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคานีคิดตามราคาตัวเครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครื องบินปรั บสู งขึน บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ทีจะปรับราคาตัว
เครื องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ ค รบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่ า งประเทศแบบเหมาขาดก่ อ น
ออกเดินทางแล้ว
กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ นอัตราค่ าบ
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 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากเกิดสิ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุทเกิ
ี ดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
ในกรณี ทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที ของบริ ษทั ฯก่ อนทุกครัง มิฉะนันทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทังสิ น
 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรั บในเงือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทีได้ระบุไว้แล้วทังหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนั งสื อเดินทางไทย
1. หนังสื อเดินทางทีมีอายุการใช้งานไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่มีการ ชํ ารุดใดๆ ทังสิ น ถ้ าเกิดการชํ ารุ ด เจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้าตรงถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว พืนหลังสี ขาวเท่ านัน!!
ข้อห้ าม: ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื อน, ห้ามยิม, ห้ามใส่ เสื อสี อ่อนและสี ขาว (ห้ามใส่ เสื อคอกว้างแขน
กุดซี ทรู ลูกไม้สายเดียวชุดราชการชุ ดยูนิฟอร์ มชุ ดทํางานชุดนักเรี ยนนักศึ กษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดาํ หรื อกรอบแว่น
สี ดาํ , ห้ามสวมใส่ เครื องประดับทุกชนิดเช่นต่างหูสร้ อยกิปติดผมคาดผมเข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิวและใบหูทงั 2 ข้างชัดเจนห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่านันและต้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรื อรู ปพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิ น 6 เดือน
**ท่านทีประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืนวีซ่ากรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่ ง
หนังสื อเดินทาง
4. เอกสารทีให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตํากว่ า 18 ปี เดินทางใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่อ หรือ แม่
1. สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิ ด) ทังนีกรณีเด็กอายุตํากว่า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริ ง
2.สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4.กรณี ชือไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิ ด) ต้องใช้ใบเปลียนชื อ
เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิ ด) ทังนีกรณีเด็กอายุตํากว่า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริ ง
2.สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4.กรณี ชือไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิ ด) ต้องใช้ใบเปลียนชื อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านัน
6. ผู้เดินทางทีชือเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
1.หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านัน
2.หนังสื อชีแจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านัน
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันตํา 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
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4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืนวีซ่าทีศูนย์ยืนวีซ่าจีนในวันยืนวีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
1. ใบอนุ ญาตการทํางานในประเทศไทยตัวจริ งเท่านัน!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ ตากว่
ํ า 3 – 6 เดือนหากไม่ ได้
ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2.หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันตํา 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนี ยมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีทีทางบริ ษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ5,060 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอนๆ
ื (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ทีเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายขาย)
ประเทศทีไม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรังเศสและประเทศยุโรปทีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยียม สาธารณรั ฐ
เช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรังเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แ ลนด์ อิตาลีลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกี ย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสือเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน และต้องทําเรื องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่ อนทําการยืนวีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืนวีซ่า ดังนันกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อ ย 10 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10.โปรดทําความเข้ าใจศูนย์ยืนวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิมเติมหรื อเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ
ของสถานทูตและบางครังบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11.ผู้ทีประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APECในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื องจากบริ ษ ทั ฯไม่ทราบกฎกติ กาในรายละเอียดการ
ยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแ ลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่ านอาจต้อง
ตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนืองจากทาง
บริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีขายเป็ นหลัก**

9 | 12CN807_SH_ทัวร์จน
ี ฮาร์บน
ิ ทับทิมกรอบ 7D5N_XW DEC-FEB19 Update 17-10-18

ผู้เดินทางกรุ ณากรอกเอกสารด้านล่ างนี!!!!
เอกสารทีใช้ ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณากรอกรายละเอียดทังหมดให้ ครบถ้วน และตามความเป็ นจริ ง เพือประโยชน์ ของตัวท่านเอง**

ชือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS./ MRS./ MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื อคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน..................................มือถือ...............................
ทีอยู่ปัจจุบัน(กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ บ้าน...............................................
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ทีอยู่สถานทีทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกชือสถานทีทํางาน/ ทีอยู่ ทีเคยทํางาน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
.... .. .... ...

(สํ าคัญมากกรุ ณาแจ้ งเบอร์ ทีถูกต้ องทีสามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือวันที................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่ ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมือวันที................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.......................เดือน........................ปี .....................
รายชือบุคคลในครอบครั วของท่ านพร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทังนี
เพือประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
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