CHN HRB6D(MF)DEC

 อลังการ์งานประติมากรรมน้าแข็ง และหิมะระดับโลก
 สัมผัสความหนาวเย็นกว่า - 20 องศา
 ชมงานแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เกาะพระอาทิตย์ (ไท่หยางเต่า)
 หลากหลายกิจกรรมฤดูหนาว ณ สกีรีสอร์ต
 ฮาร์บ้ นิ โพลาร์แลนด์ ชมสัตว์เมืองหนาวหลากหลายชนิด
 ต้าเหลียน เมืองตากอากาศแห่งภาคอี สาน
 เมนูพเิ ศษ สุก้ ี 5 ดาว Ice Dome @ Shangri-la Hotel
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กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก
13.00 น.
15.45 น.

23.50 น.

วันที่สอง
เช้า

กลางวัน
.........

27 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561
28 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561
กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ต้าเหลียน
พร้อ มกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 แถว E เคาน์ เ ตอร์ XIAMEN
AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระ
ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ MF 838 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
(เครื่องบินแวะจอดสนามบิน นานาชาติฉางเล่อ เมืองฝูโจว และผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองประมาณ
ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เดินทางถึงสนามบินโจวสุยจี เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง หลังรับกระเป๋ าสัมภาระแล้ว นําท่าน
เข้าทีพ่ กั FURONG INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า พักผ่อน........
ต้าเหลียน – ถนนปิ งไห่ – เป่ ยต้าเฉี ยว – จัตุรสั ชิ งไห่ – รถไฟความเร็วสูง – ฮาร์บิ้น
รับ ประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พ ัก (1) นํ า ท่ า นเที่ย วชม
บรรยากาศและภูมทิ ศั น์ อ ันสวยงามของต้าเหลียน เมือ งท่าขนาด
ใหญ่ ข องคาบสมุท รเหลีย วตง ล้อ มรอบด้ว ยทะเล 3 ด้า นจึง
กลายเป็ นเมืองตากอากาศอีกแห่งของจีน เคยถูกรัสเซียและญี่ป่ นุ ยึด
ครอง ช่ว งค.ศ.19-20 ทํา ให้ส ถาปั ต ยกรรมและสิ่งก่ อ สร้างได้ร บั
อิทธิพลรัสเซียยังคงพบเห็นได้ .....นํ าท่านนัง่ รถผ่านชม ถนนปิ งไห่ ชมบรรยากาศและทัศนียภาพ
ชายฝั ง่ ทะเลชม, ผ่านชม สะพานมิ ตรภาพญี่ ปุ่น-รัสเซี ย (เป่ ยต้า
เฉี ย ว) สะพานนี้ ท างฮอกไกโดประเทศญี่ป่ ุ น และต้ า เหลีย นได้
ร่ว มกันสร้างขึ้น เพื่อ เป็ นที่ระลึก จากนัน้ นํ าท่านชม จัตุรสั ชิ ง ไห่
สร้างขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ. 1999 เป็ นปี ฉลองทีเ่ มืองต้าเหลียนสร้างขึน้ ครบ
100 ปี มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 199.9 เมตร เป็ นจัตุรสั ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน
เอเชีย รอบๆ จัตุรสั จะมีกระถางที่มลี กั ษณะแตกต่างกันทัง้ หมด 9
ใบแต่ละใบจะมีตวั อักษรจีนแกะสลักไว้ว่า ความสามัคคีของชาติจนี
จงเจริญ ชมงาน แกะสลักเมืองร้อยปี เป็ นรูปรอยเท้าคน 1,000
คนเริม่ ตัง้ แต่คนที่เกิดในปี ค.ศ.1899 จนถึงรอยเท้าขนาดเล็กสุด
ขนาด 4 นิ้วคือเด็กทีเ่ กิดในปี ค.ศ.1999
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านไปยังสถานีรถไฟต้าเหลียน เพื่อเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงสู่ ฮาร์บน้ิ

CHN HRB6D(MF)DEC

14.00 น.
17.35 น.

คํ่า

วันที่สาม

เช้า

กลางวัน
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การเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีน ผูโ้ ดยสารต้องดูแลกระเป๋ าสัมภาระด้วยตนเอง แนะนํา
ให้ใช้กระเป๋ าสัมภาระ มีคนั ชักและล้อลาก เพื่อความสะดวกในการลากขึน้ ลงบันไดเลื่อนภายในสถานี
และกระเป๋ าสัมภาระขนาดใหญ่มากไม่เหมาะในการเดินทางเพราะไม่มหี อ้ งเก็บกระเป๋ าสัมภาระ
ออกเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงเทีย่ วที่ G 49
เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองฮาร์บ้นิ , ฮาร์บ้นิ เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งตัง้ อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศจีน เป็ นที่รู้จกั กันในนาม เมือ งแห่งนํ้ าแข็ง เนื่อ งจากมีฤดูหนาว
ยาวนานกว่า 6 เดือนและสภาพภูมอิ ากาศหนาวเย็นมากอุณหภูมติ ่ําสุดประมาณ – 48 องศาเซลเซียส
และฮาร์บน้ิ ยังมีสมญานามอีกย่างหนึ่งว่า มอสโคแห่งตะวันออก เนื่องจากในอดีตเคยเป็ นเขตควบคุม
ของรัสเซีย และได้รบั อิทธิพลจากรัสเซียตัง้ แต่สมัยทีม่ กี ารสร้างทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย .....นําท่าน
ไปยังภัตตาคาร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3)
หลังอาหารนําท่าน แวะร้านจําหน่ ายเสือ้ หนาวและอุปกรณ์เครื่องกันหนาว เพื่อให้ทุกท่านได้มโี อกาส
หาซือ้ เพิม่ เติมเพื่อสวมใส่และรักษาสุขภาพของทุกท่าน.....
นําท่านเข้าทีพ่ กั LONG TANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
เทศกาลงานแกะสลักหิ มะเกาะพระอาทิ ตย์ (ไท่หยางเต่า) – (ผ่านชม)โบสถ์เซนต์โซเฟี ย –
ฮาร์บิ้นโพลาร์แลนด์ – เทศกาลแกะสลักน้าแข็งฮาร์บิ้น ICE AND SNOW FESTIVAL 2018 –
ICE DOME @ SHANGRI - LA HOTEL
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (4) นํ าท่านร่วมชม งานแกะสลักหิ มะ ณ เกาะพระอาทิ ตย์
(ไท่ หยางเต่ า) สวนสาธารณะบนเกาะที่ใหญ่ท่สี ุดในแม่น้ํ าซงฮวา พื้นที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ มี
หาดทรายละเอียดและเป็ นสถานทีอ่ าบแดด ทํากิจกรรมกลางแจ้งในฤดูรอ้ นของคนท้องถิน่ ส่วนในฤดู
หนาวตัง้ แต่เดือน ธ.ค.-ก.พ. ของทุกปี จะเป็ นสถานที่จดั แสดงเทศกาลแกะสลักหิมะนานาชาติ ซึ่ง
หลายประเทศทัวโลกจะส่
่
งตัวแทนเข้ามาแข่งขัน ด้วยการนําเอาหิมะมาอัดเป็ นก้อนๆแล้วแกะสลักเป็ น
รูปทรงต่างๆ อันสวยงาม…..นําท่านแวะชมและเลือกซือ้ สินค้าของฝากจากภาคอีสานของจีน ...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่าน ผ่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟี ย โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ท่ใี หญ่ทส่ี ุดในฮาร์บ้ิน สร้างในปี
ค.ศ.1923
เสร็จ สมบู ร ณ์ ใ นปี ค.ศ. 1932
ในรูป แบบ
สถาปั ต ยกรรมไบเซนไท หลังคาของโบสถ์เ ป็ นรูปโดมแบบ
รัสเซีย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซียในอดีต ปั จจุบนั เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ทางประวัตศิ าสตร์ของฮาร์บ้ิน .....นําท่านสู่ ฮาร์บิ้น
โพลาร์แลนด์ (Harbin Polar Land) สวนสัตว์ทจ่ี ดั แสดงสัตว์ทม่ี ี
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ถิน่ อาศัยบริเวณขัว้ โลก ไม่ว่าจะเป็ นหมีขาว, วาฬเบลูก้า, วอลรัส, เพนกวินจากขัว้ โลกใต้, สิงโตทะเล
สุนขั จิง้ จอกขัว้ โลก ภายในสวนสัตว์แบ่งออกเป็ นส่วนต่าง ๆ และมีการแสดงของสัตว์แสนรูน้ านาชนิด …
จากนัน้ นําท่านเข้าร่วมชมและเฉลิมฉลองงานเทศกาลนํ้าแข็งและแกะสลักหิมะฮาร์บ้นิ Harbin Ice
and Snow Festival 2018 ซึง่ จัดขึน้ เป็ นประจําและเป็ นงานยิง่ ใหญ่ระดับโลกซึง่ จัดขึน้ ทุกปี เป็ น 1 ใน
4 ของงานแกะสลัก นํ้ าแข็ง ของโลก คือ ซัป โปโรสโนว์เ ฟสติว ัล - ญี่ป่ ุน, ควิเ บค วินเทอร์ค านิ ว ลั แคนาดา, โฮลเมนคอลเลน สกีเฟสติวลั -นอร์เวย์ และทีฮ่ าร์บ้นิ ในทุกๆปี จะมีนักท่องเทีย่ วจากทัวทุ
่ ก
มุมโลกต่ า งรอคอยที่จะไปสัมผัส ความงามงดตระการตา ของงานประติมากรรมนํ้ า แข็ง และหิมะที่
รังสรรค์จากจินตนาการและความสามารถของศิลปิ นช่างแกะสลัก ภายในงานจัดแสดงการแกะสลัก
นํ้าแข็งในรูปทรงต่างๆ และประดับประดาด้วยแสงไฟจนสวยงามเกินบรรยาย เหมือนดินแดนแห่งความ
ฝั น ซึง่ รูปแบบของงานแกะสลักแตกต่างกัน ในแต่ละปี จะแตกต่างกันออกไป เช่น ปราสาทยุโรป, บ้าน
เอสกิโม พระราชวังแบบจีน และอื่นๆซึง่ มีขนาดใหญ่โตเสมือนจริง ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับการเทีย่ ว
ชมและเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6)
ICE DOME SUKI @ SHANG PALACE RESTAURANT
ณ SHANGRI – LA HOTEL
เมนูพเิ ศษสุด สุกห้ี ม้อไฟ ทีท่ ่านต้องนังรั
่ บประทานภายในโดม
นํ้าแข็ง ลักษณะเหมือนบ้านเอสกิโม
นําท่านเข้าทีพ่ กั LONG TANG HOTEL ระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า

ฮาร์บิ้น – ลานสกีจีฮวั – ร้านสิ นค้ารัสเซีย – ถนนจงยาง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (7) นําท่านออกเดินทางไปยัง ลานสกีจีฮวั เพื่อให้ท่านมีเวลา
อิสระและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายในลานหิมะ เช่น การเล่นสกีหมิ ะ ซึง่ จะมีลานสกีทเ่ี หมาะ
สําหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ทห่ี ดั เล่น , ท่านสามารถเลือกเล่น แคร่เลื่อน, สเก็ตบนทะเลสาบนํ้าแข็ง, รถม้า
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วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน
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ลาก ในทิวทัศน์ธรรมชาติอนั สวยงามของเมืองหนาว ซึง่ การเล่นสกีจะรวมค่าบัตรเข้าลานสกีเท่านัน้ แต่
ไม่รวมค่าอุปกรณ์ นักท่องเทีย่ วท่านใดทีส่ นใจเล่นสกี สามารถแจ้ง
หัว หน้ า ทัว ร์แ ละไกด์ท้อ งถิ่น ***** ท่ า นที่ต้ อ งการเล่ น สกี ต้ อ ง
เตรียมตัว ให้พร้อ มก่อ นการเล่ น ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ
แว่นกันแดด เสือ้ แจ๊กแก๊ตกันนํ้าหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป พร้อม
ทัง้ ขอคําแนะนํ าและฝึ ก วิธ ีก ารเล่ น จากท้อ งถิ่น ก่ อ นลงสนามจริง
เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ***** สําหรับท่านที่ไม่ได้เล่นสกี
ใช้เ วลาพัก ผ่ อ นตามอัธ ยาศัย ถ่ า ยภาพกับ ลานสกีท่ีป กคุ ล มด้ว ยปุย หิม ะขาว สะอาด หรือ ชื่น ชม
บรรยากาศแสนโรแมนติกของลานสกี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
สนุ กสนานเพลิดเพลิน และถ่ายภาพความประทับไว้เป็ นทีร่ ะลึกกับลานสกีและหิมะ ก่อนเดินทางกลับ
ฮาร์บน้ิ .....นาท่านแวะชมและเลือกซือ้ สินค้าของฝาก หรือของทีร่ ะลึก ณ ร้านรัสเซีย
จากนัน้ นํ าท่านเดิน ชมและช้อปปิ้ งเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกบริเวณ ถนนจงหยาง ซึ่งเป็ นถนนสาย
ธุรกิจ ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร บริเวณสองฝั ง่ ถนนสวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมแบบยุโรปของ
ตัวอาคาร และลวดลายการตกแต่งแบบบารอคและไบเซนไทน์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9)
นําท่านเข้าทีพ่ กั LONG TANG HOTEL หรือเทียบเท่า
กิ จกรรมแม่น้าซงฮัว – ต้าเหลียน
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (10) นํ าท่านสู่บริเวณ
แม่น้ าซงฮัว ชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองฝั ง่ แม่น้ํ าในฤดู
หนาว ซึ่ง กลายเป็ นลานนํ้ า แข็ง สํ า หรับ ทํ า กิ จ กรรมต่ า งๆ
มากมายชมการแสดงว่ ายนํ้ าของบรรดานักว่า ยนํ้ า ท่ามกลาง
สภาพอากาศหนาวเย็นกว่า – 20 องศาเซลเซียส สนุ กกับ
กิจกรรมทีท่ ่านสนใจไม่ว่าจะเป็ น สกีบนลานนํ้ าแข็ง, เก้าอี้สไลด์
(เลือกเล่นได้ฟรี 1 อย่าง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) เมนูซุปกระดูกหมู
หลังอาหารนํ าท่านไปยังสถานีรถไฟฮาร์บ้นิ เพื่อโดยรถไฟความเร็วสูง
เดินทางกลับสู่ ต้าเหลียน
การเดิน ทางด้ว ยรถไฟความเร็ว สู ง ในประเทศจีน ผู้โ ดยสารต้ อ งดู แ ล
กระเป๋ าสัมภาระด้วยตนเอง แนะนําให้ใช้กระเป๋ าสัมภาระ มีคนั ชักและล้อลาก เพื่อความสะดวกในการ
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14.00 น.
17.35 น.
คํ่า

วันที่หก
เช้า
08.20 น.
14.55 น.

ลากขึน้ ลงบันไดเลื่อนภายในสถานี และกระเป๋ าสัมภาระขนาดใหญ่มากไม่เหมาะในการเดินทางเพราะ
ไม่มหี อ้ งเก็บกระเป๋ าสัมภาระ
ออกเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ G 50
เดินทางถึงสถานีรถไฟต้าเหลียน นําท่านไปยังภัตตาคาร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (12)
นําท่านเข้าทีพ่ กั FURONG INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อน
ต้าเหลียน –กรุงเทพฯ
กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านให้เรียบร้อย คืนห้องและเช็คเอ้าท์
รับประทานอาหารเช้า (13) จัดอาหารเช้าแบบกล่อง เพื่อสะดวกในการเดินทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ MF 837 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
(เครือ่ งบินแวะจอดสนามบินฉางเล่อ เมืองฝูโจว และผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

*************************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสิ นค้าพื้นเมืองต่ างๆ เช่น สิ นค้าพื้นเมืองฮาร์บิ้น,ร้านเสื้อกันหนาว และร้าน
สิ นค้ารัสเซีย เป็ นต้น
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่

เด็กอายุ 2 -11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่
เสริ มเตียง

เด็กอายุ 2-11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่
ไม่เสริ มเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ ม

27 ธันวาคม 2560 - 1มกราคม 2561
28 ธันวาคม 2560 - 2มกราคม 2561

35,900
35,900

35,900
35,900

33,900
33,900

5,000
5,000

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ไป-กลับโดยสายการบินเซีย่ เหมินแอร์ไลนส์
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 5 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3.
ค่าอาหาร 13 มือ้ ตามรายการ
4.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
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5.
6.
7.
8.
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ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ 1,500บาท (พาสปอร์ตไทย)
ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง
ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***

อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
2.
ค่านํ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
ค่าทิ ปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่ นคนละ 10 หยวนต่ อวัน ต่อท่ าน
( 6 วัน x 2 คน x 10 หยวน = 120 หยวน) , หัวหน้ าทัวร์คนละ 50 บาทต่ อวัน (300 บาทต่อคน)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.
รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านัน้
,หน้ าตรง, เห็นใบหู, ห้ามยิ้ ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,
ไม่สวมแว่นตาดา และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิ มต้องเปิ ดให้เห็น
ใบหน้ า *** ห้ามใช้คลิ ป หรือ ลวดเย็บติ ดกับรูป หรือ ทาให้ รปู ถ่าย
เป็ นรอย สถานฑูตจะปฎิ เสธไม่รบั ยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
4.
สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนา
หน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด (กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสําเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่ม
เก่าและหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุดแนบมาด้วย)
5.
สําหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า -ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อน
การส่งเอกสารยืน่ วีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศ
จีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
6.
เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตาม
ความเป็ นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทาํ งาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีอ่ ยูท่ ท่ี าํ งาน ญาติทต่ี ดิ ต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี ํางาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรด
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8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
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รับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์ส่มุ ตรวจทุกวัน)
กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่าํ กว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มบี ดิ า
มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ์ของสถานทูต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทําวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุ ญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายใน
ระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติทท่ี ํางานในประเทศไทย
และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไป
ดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
พาสปอร์ตตัวจริง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
ใบอนุญาตการทํางาน
หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ท่านในกรณีดงั ต้องไปนี้
ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ ูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
นํารูปถ่าย ทีม่ วี วิ ด้วยหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า รูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษสติก
เกอร์ หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยูใ่ นค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยืน่ ขอวีซ่า
ล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,000 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน 1,400
บาทต่อท่าน
กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการดําเนินการเล่ม
ละ 500 บาท สําหรับการยืน่ ปกติ และ 750 บาท สําหรับการยื่นด่วน ให้กบั ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูต
จีน
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เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่ า 20 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางดูแลคณะ
2.
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกกรณีทส่ี มาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศ
เปลีย่ นแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน
และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
4.
ค่าบริการทีท่ ่านชาระเป็ นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
5.
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ใน
การเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อน
6.
สาหรับท่ านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ
กรุณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่าน
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ออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริ ษทั ฯไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
๊ป เป็ นไปโดย
สายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้
ดําเนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

