*** กรุ ณาเตรี ยมค่ าทิปไกด์ ,หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ
จํานวน 210 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง ***

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
23.30 น.

คณะพร้ อมกันทีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 3เคาน์เตอร์ สายการ
บิน NOK SCOOT โดยมีเจ้ าหน้ าทีบริ ษัทฯ คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่าน

วันทีสอง สนามบินดอนเมือง - ต้ าเหลียน - ถนนเลียบทะเล - สะพานเป่ ยต้ าเฉี ยว - จัตรุ ัสหินแกะสลักหมู่เสือ - จตุรัสชิงไห่
ร้ านจําหน่ายอาหารพืนเมืองทะเล-ถนนคนเดินต้ าชาง
02.25 น.
08.20 น.

เทียง
บ่ าย

คํา
พักที

เหิรฟ้ าสูเ่ มืองต้ าเหลียนโดยสายการบินNOK SCOOTเทียวบินที XW872 
(ไม่ รวมค่ าอาหารบนเครืองบิน)
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติต้าเหลียนโจวสุยจึเมืองต้ าเหลียน เป็ นเมืองท่าขนาดใหญ่ที
สําคัญมาตังแต่สมัยราชวงศ์ชิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
แล้ วนําท่านเดิยทางสู่ ถนนเลียบทะเล ชมทิวทัศน์ริมทะเลอันสวยงามของต้ าเหลียนและ
สิงก่อสร้ างต่างๆ ทังโรงแรมเก่าแก่ บ้ านพักผู้นํายุคต่างๆ ทีแวดล้ อมด้ วยแมกไม้ ร่มรื น พร้ อมให้
ท่านถ่ายรูปทีหน้ า เกาะป้างฉุย หรื อ เกาะด้ ามค้ อน ทีมีชือเสียง
จากนันนําท่านชม สะพานเป่ ยต้ าเฉียว หรือ สะพานเหนือ มีความยาว 230 เมตร สร้ าง
เสร็ จปี ค.ศ.1987 ตังอยูร่ ิ มทะเลอันสวยงาม บนสะพานมีช่องคนเดินกว้ าง 8 เมตร มีศาลาชม
ทิวทัศน์ในมุมมองทีสวยงาม เป็ นจุดท่องเทียวสําคัญแห่งหนึงของเมืองต้ าเหลียน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ จัตรุ ัสแห่งนีมีพืนที 15,700 ตารางเมตร เป็ นเขตทิวทัศน์
ชายทะเล ภายในจัตรุ ัส ได้ ใช้ หินชือ “ฮวากังเหยียนต้ าหลีสอื ” กว่า 500 ชิน มาแกะสลักเป็ นรูป
เสือ 6 ตัว ทีมีทา่ ทางทีแตกต่างกัน มีความยาว 35.5 เมตร กว้ างและสูง 6.5 เมตร เป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองต้ าเหลียนทีมีเสน่ห์ดงึ ดูดใจผู้มาท่องเทียวเป็ นอย่างมาก
นําท่านเดินทางสูจ่ ัตุรัสชิงไห่ ซึงเป็ นจัตรุ ัสทีมีพืนทีใหญ่ทีสุดของเมืองต้ าเหลียน รอบจัตรุ ัสจะมี
กระถางทีมีลกั ษณะแตกต่างกันทังหมด 9 ใบ แต่ละใบจะมีตวั อักษรจีนแกะสลักไว้ วา่ “ ความ
สามัคคีของชาติจีนจงเจริ ญ
นําท่านเดินทางสูร่ ้ านจําหน่ ายอาหารพืนเมืองทะเล ทีมีชือเสียงของต้ าเหลียน
จากนันนําท่านชม ถนนคนเดินต้ าชาง เป็ นแหล่งช้ อปปิ งทีมีชือเสียงของเมืองต้ าเหลียน ศูนย์
รวมของร้ านอาหาร สินค้ า เสือผ้ าแฟชันมากมาย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
HAIZUN HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันทีสาม ต้ าเหลียน - เสินหยาง - พระราชวังโบราณเสินหยางกู้กง - ถนนโบราณหม่านชิง - บ้ านนายพลตระกูลจาง
ร้ านภาพวาดขนเป็ ด-ถนนจงเจีย

เช้ า

เทียง
บ่ าย

คํา

พักที

วันทีสี
เช้ า

เทียง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเสินหยาง (ใช้ ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง) เมืองทีใน
อดีตเคยอยูใ่ ต้ การปกครองของรัสเซียจนถึง ปี ค.ศ. 1931 จึงตกเปนของญีปุ่ น และกลับมาอยู่
ภายใต้ การดูแลของรัสเซียอีกครังในปี ค.ศ. 1945
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเสินหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้ นราชวงศ์ชิง ที
ได้ รับการดูแลรักษาเป็ นอย่างดีและมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงทีกรุงปั กกิง
แต่มีขนาดเล็กกว่า
นําท่านชม ถนนโบราณหม่ านชิง หรื อ ถนนแมนจู ทีมีบรรยากาศแบบโบราณเหมือนนําท่าน
กลับสูอ่ ดีตเมือสามร้ อยกว่าปี ทีแล้ ว
นําท่านเดินทางสู่ บ้ านนายพลตระกูลจางสร้ างขึนในปี ค.ศ.1914 บนพืนที 36,000 ตาราง
เมตร เป็ นสถาปั ตยกรรมผสมระหว่างสวนจีนโบราณและบ้ านสไตล์ยโุ รป ซึงผู้เป็ นพ่อ นายพล
จางจัวหลิน และลูกชายนายพลจางเสวียเหลียน ทังสองเป็ นทหารระดับนายพลก๊ กมินตัง ถือ
เป็ นนายทหารทีรักชาติมีสว่ นสําคัญในสงครามขับไล่ญีปุ่ น จนได้ รับการจารึกในหน้ า
ประวัติศาสตร์
จากนันนําท่านแวะร้ านภาพวาดขนเป็ ดทีทําจากขนสัตว์ นํามาประดิษฐ์ ประดอยได้ อย่าง
งดงามมากซึงจะทําให้ ทา่ นเพลิดเพลินและประทับใจกับภาพวาดของจิตรกรของชาวเสินหยางอ
ย่างไม่ร้ ูลมื
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านอิสระช้ อปปิ งที ถนนจงเจีย เมืองเสินหยางให้ ทา่ นได้ เลือกซือเลือกหาสิงของทีถูกอก
ถูกใจฝากญาติสนิทมิตรสหายของท่าน
TAWANHOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

เสินหยาง - ฉางชุน - วังปูยี - กระทรวงทังแปดของแมนจู (ชมภายนอก) - จัตรุ ัสวัฒนธรรม
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฉางชุน (ใช้ ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)เมืองฤดูใบไม้
ผลิแห่งเขตเหนือของจีน แต่เดิมฉางชุนเป็ นศูนย์กลางอํานาจของเผ่าแมนจู เมือญีปุ่ นเข้ ายึด
ครองเขตแมนจูเรี ย ค.ศ.1938-1945 ได้ สถาปนาเป็ นรัฐแมนจูกวั และได้ ประกาศตังฉางชุนเป็ น
เมืองหลวงหลังญีปุ่ นสินอํานาจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเทียวชม วังปูยี หรื อ พระราชวังจอมปลอม ซึงเป็ นทีประทับของจักรพรรดิปยู ี จักรพรรดิ

คํา
พักที

วันทีห้ า
เช้ า

เทียง
บ่าย

คํา

วันทีหก
เช้ า

องค์สดุ ท้ ายแห่งราชวงศ์ชิงหรื อกษัตริ ย์องค์สดุ ท้ ายของแผ่นดิน นอกจากนีให้ ทา่ นชมห้ องหับ
ต่างๆทีปูยีเคยใช้ นอน , นังสูบบุหรี , อ่านหนังสือ และใช้ ความคิดตามลําพัง มีรูปภาพและ
จดหมายให้ เห็นภาพในช่วงนัน และจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวิตความเป็ นอยูใ่ นวัง
นําท่าน กระทรวงทังแปดของแมนจู (ชมภายนอก) ตังอยูใ่ จกลางเมืองฉางชุน บนถนนซินหมิน
จากนันนําท่านชม จัตรุ ัสวัฒนธรรม ซึงเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองฉางชุน มีกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จเมือปี ค.ศ.1936 สัมผัสชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องชาวพืนเมืองหมันโจว
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
MINGREN HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

ฉางชุน-ฮาร์ บน-โรงงานเบี
ิ
ยร์ ฮาร์ บิน (ฟรี !! เบียร์ ท่านละ 1 แก้ ว)-ถนนโบราณกวนตง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์ บนิ (ใช้ ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง) เมือง
หลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีชว่ งฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลืองชือในฐานะเป็ นเมือง
นําแข็งของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางชมโรงงานเบียร์ ฮาร์ บนิ สร้ างขึนเมือค.ศ. 1900 มีประวัติศาสตร์ กว่า 100 ปี แล้ ว
ปั จจุบนั ผลิตเบียร์ มากกว่า 3 แสนตันต่อปี ปริ มาณการดืมเบียร์ โดยเฉลียของชาวฮาร์ บินจัดอยู่
อันดับทีหนึงของจีน(ฟรี !! เบียร์ ท่านละ 1 แก้ ว)
จากนันนําท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณกวนตง ถนนทีมีความทีมีความสวยงามและมีชือเสียงของ
ฮาร์ บนเส้
ิ นหนึงทีมาแล้ วไม่ควรพลาด มีสนิ ค้ าท้ องถิน ของทีระลึก ของกิน ของใช้ นานาชนิด ให้
ท่านเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ งอย่างจุใจ
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

โดมแกะสลักนําแข็งปิ งเสวียต้ าซือเจีย - ถนนจงเอียง - อนุสาวรี ย์ฝังหง - สวนสตาลิน - โบสถ์เซ็นโซเฟี ย
(ถ่ายรู ปจากด้ านนอก) - ร้ านขายสินค้ าพืนเมืองรัสเซีย - ฮาร์ บิน - นังรถไฟความเร็ วสูง - ต้ าเหลียน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชมโดมแกะสลักนําแข็งปิ งเสวียต้ าซือเจีย หลังจากเทศกาลแกะสลักนําแข็งปิ ดลง
ความต้ องการชมแกะลักนําแข็งของนักท่องเทียวยังไม่หยุดลง ทางสวนจึงสร้ างสวนแกะลัก
นําแข็งในโดมขึนมา เพือเอาใจนัดท่องเทียวได้ ทงปี
ั สวนนีกว้ าง6000 ตารางเมตร อุณหภูมิอยูท่ ี
ลบ 7-10 องศา ใช้ นาแข็
ํ ง 1 หมืนลูกบาตรเมตร แกะสลักสิงต่างๆ ให้ ทา่ นชมความงดงามของ

เทียง
บ่ าย

คํา

พักที

วันทีเจ็ด
เช้ า

ตามอัธยาศัย
จากนันนําท่านสู่ ถนนจงเอียง เป็ นถนนย่านธุรกิจสายหนึงในฮาร์ บนิ มีความยาว 4 กิโลเมตร
ทอดตัวอยูใ่ นเขตต้ าหลี เป็ นเสมือนพิพิธภัณฑ์ทีจัดแสดงสถาปั ตยกรรมแบบยุโรป ทังลวดลาย
การตกแต่งอาหารแบบบารอคและไบเซนไทน์ ในเขตต้ าหลีนียังเป็ นทีตังของวิหารเซนต์โซเฟี ย
ซึงเป็ นโบสถ์คริ สต์นกิ ายรัสเซียออโธดอกซ์อีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมอนุสาวรีย์ฝังหงซึงตังอยู่ ณ บริ เวณชายฝั งแม่นาซงฮั
ํ วเป็ นอนุสรณ์ระลึกถึงความ
พยายามของชาวเมืองฮาร์ บินทีพยายามต่อสู้กบั อุทกภัยครังใหญ่เมือปี ค.ศ.1957อนุสาวรี ย์เป็ น
เสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็ นรูปแกะสลักกลุม่ กรรมกรชาวนาทหาร
ข้ าราชการ และนักศึกษาทีร่วมใจร่วมแรงกัน
นําท่านชมสวนสตาลินริ มฝั งแม่นาซงฮั
ํ ว โดยสวนแห่งนีถูกสร้ างขึนในปี ค.ศ.1953 ซึงมีรูปแบบ
ทีรับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรปแต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ทีห้ าว
หาญทุกท่านจะได้ เห็นวิวหิมะธรรมชาติทีสวยงาม
นําท่านชมโบสถ์ เซ็นโซเฟี ย (ถ่ ายรูปจากด้ านนอก) ซึงเป็ น 1 ในโบสถ์คริ สต์ 17 แห่งซึงแสดง
ถึงวัฒนธรรมรัสเซียทีได้ เข้ ามามีอิทธพลในฮาร์ บนิ โบสถ์โซเฟี ยเป็ นโบสถ์นิกายออร์ โธด็อกซ์ที
สร้ างขึนในปี ค.ศ 1907 เป็ นโบสถ์ออร์ โธด็อกซ์ ทีใหญ่ทีสุดในภาคพืนเอเซียตะวันออกจากนัน
นําท่านแวะ ร้ านขายสินค้ าพืนเมืองรัสเซีย อาทิเช่น เครื องประดับให้ ทา่ นได้ เลือกซือสินค้ า
และของพืนเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองฮาร์ บิน เพือโดยรถไฟความเร็ วสูงสู่ เมืองต้ า
เหลียน (ใช้ ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4.30 ชัวโมง) ด้ วยความเร็ วขณะวิงให้ บริ การ
217 ไมล์ตอ่ ชัวโมงหรื อราว 350 กิโลเมตรต่อชัวโมง ส่วนความเร็วสูงสุดคือ 245ไมล์ตอ่ ชัวโมง
หรื อ 394 กิโลเมตรต่อชัวโมง (หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงในเมืองจีน
ผู้โดยสารจําเป็ นจะต้ องดูแลและยกกระเป๋าขึน-ลงสถานีด้วยตัวเอง จึงควรใช้ กระเป๋า
เดินทางแบบคันชักทีมีล้อลากขนาดพอสมควร ไม่ ใหญ่ จนเกินไปเพือความสะดวกและ
รวดเร็ว ในการเข้ า – ออกจากขบวนรถ และ ห้ ามนํา มีด ของมีคมทุกชนิด และไฟ
แช็คเข้ าไปในขบวนรถ)
HAIZUN N HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

ต้ าเหลียน - สนามบินดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้ า แบบกล่ อง
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบิน

09.30 น.
14.00 น.

เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOTเทียวบินทีXW871
ไม่ รวมค่ าอาหารบนเครืองบิน
ถึงท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดทีต้ องออกตัวภายในประเทศ (เครืองบิน, รถทัวร์ , รถไฟ)
กรุ ณาสอบถามทีเจ้ าหน้ าทีก่ อนทุกครัง
**ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครัง กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุก
บรรทัด เนืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีขายเป็ นหลัก**

กําหนดการเดินทาง
วันที
วันที
วันที
วันที
วันที

19-25 มิถุนายน2560
17-23กรกฎาคม 2560
21-27 สิงหาคม2560
18-24 กันยายน 2560
16-22 ตุลาคม 2560

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ านราคาท่ านละ
(ไม่ มีราคาเด็ก)
26,799 บาท
28,799 บาท
28,799 บาท
26,799 บาท
27,799 บาท

พักเดียว จ่ ายเพิม
5,500 บาท
5,500 บาท
5,500 บาท
5,500 บาท
5,500 บาท

ราคาพิเศษ ไม่ มีราคาเด็กและไม่ รับจอยแลนด์
หมายเหตุ : ราคาทัว ร์ นี ไม่ มี ร าคาเด็ ก / ไม่ แ จกกระเป๋ า ซึ งราคาทัว ร์ ดัง กล่ า วอาจ
เปลียนแปลงได้ เนืองจากสภาวะนํามันโลกทีมีการปรับราคาสูงขึน ทําให้ สายการบินอาจมีการ
ปรั บราคาภาษี นํามันขึนในอนาคต ซึงทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ เก็บค่าภาษี นํามันเพิมตาม
ความเป็ นจริ ง
บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ที จะเปลี ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั งนี ขึ นอยู่ กั บ การ
เปลียนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐาน
การบริ การและยึดถื อผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้ างต้ นสามารถ
เปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั สภาวะค่าเงินบาททีไม่คงทีและกรณีทีสาย
การบินมีการเรี ยกเก็บค่านํามันเพิมเติมจากราคาทีกําหนดไว้ )
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
 ค่าตัวเครื องบินชันทัศนาจร ไป-กลับ ตามทีระบุไว้ ในรายการรวมถึงค่าภาษี สนามบินทุก
แห่ง
 ค่ าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการราคา 1,500 บาท (พาสปอร์ ตไทย)
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื องดืมทุกมือ ตามทีระบุ
ไว้ ในรายการ

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไว้ ในรายการ
 นําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของ
แต่ละสายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ
 ค่ า ประกั น อุ บัติ เ หตุ ร ะหว่ า งการเดิ น ทาง ท่ า นละไม่ เ กิ น 1,000,000
บาท (ค่ า
รักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันทีมีอายุตงแต่
ั 1 เดือนขึนไป และผู้
เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ทีมีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึนไป ค่าชดเชย
ทังหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ งหนึงของค่าชดเชยทีระบุไว้ ในกรรมธรรม์
ทังนีย่อมอยูใ่ นข้ อจํากัดทีมีการตกลงไว้ กบั บริ ษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็ จ และ
มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง
หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือประกันการเดินทางเพือให้ คลอบคลุม
ในเรืองของสุขภาพ ท่ านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทีเจ้ าหน้ าทีของ
บริ ษัท ฯ ***ทังนี อัตราเบียประกันเริ มต้ นที 330 บาท ขึนอยู่กับระยะเวลาการ
เดินทาง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีทีเสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้ วยโรคประจําตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส้ เลือน, ไส้ ติง,
อาการทีเกียวข้ องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดย
เจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ ายใต้ อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการ
ทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การ
ก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และ การปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืนๆ
ตามเงือนไขในกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
 ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื องดืม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่า
ซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
 กรุ ณาเตรี ยมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ รวม 210 หยวน(เด็กชําระทิป
เท่ าผู้ใหญ่ )
 ค่ า VAT 7 %หักภาษี ณ ทีจ่ าย 3 % ในกรณีทีลูกค้ าต้ องการใบเสร็ จรั บเงินที
ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิม และหัก ณ ทีจ่ าย จากยอดขายจริงทังหมด
เท่ านัน และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิทธิออกใบเสร็จที
ถูกให้ กับบริษัททัวร์ เท่ านัน

เงือนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครังแรก มัดจําท่านละ 10,000บาท หรื อทังหมด
2. เนืองจากราคานีเป็ นราคาโปรโมชัน ตัวเครื องบินต้ องเดินทางตามวันที ทีระบุบนหน้ าตัว
เท่านัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลียนแปลงการเดินทางใดๆ ทังสิน ถ้ ากรณียกเลิก หรื อ
เปลียนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการคืนเงิน ทังหมดหรื อบางส่วน
ให้ กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทาง พร้ อมกับคณะ
4. เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่
เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน สละสิทธิ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่
ว่ากรณีใดๆ ทังสินกรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิ
ให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศทีระบุในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ ทีจะไม่
คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
5. การยกเลิก
5.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริง
5.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15วันขึนไป เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริง
5.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริง
5.4 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 6วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายทังหมดของราคาทัวร์
5.5 ยกเว้ นกรุ๊ ปทีเดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต้ องการั นตีมัดจํากับสาย
การบิ น หรื อ กรุ๊ ปที มี ก ารการั น ตี ค่ า มั ด จํ า ที พั ก โดยตรงหรื อ โดยการผ่ า น
ตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทียวบิน
พิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา
หรือค่ าทัวร์ ทังหมดเนืองจากค่ าตัวเป็ นการเหมาจ่ ายในเทียวบินนันๆ
หมายเหตุ
1. จํ า นวนผู้เ ดิ น ทางขันตํ าผู้ ใหญ่ 15ท่ า นขึ นไป เที ยวบิ น , ราคา และรายการอาจมี ก าร
เปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่
อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวตั ิและ
อืนๆทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีเกิ ดขึนทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษั ท ฯ จะไม่รั บ ผิ ดชอบใดๆ ทังสินหากเกิ ด กรณี ค วามล่า ช้ า จากสายการบิ น,การ

ประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีทีท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจาก
เจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ า เมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีกรมแรงงานทังจากไทย และต่างประเทศซึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อนั เนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า
และความผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงิ นใดๆทังสินแต่ทังนีทางบริ ษัทฯจะ
จัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิการจัดหานีโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานีคิดตามราคาตัวเครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครื องบินปรับสูงขึน บริ ษัทฯสงวน
สิทธิทีจะปรับราคาตัวเครื องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนัง สือ เดิ น ทางต้ อ งมี อายุเ หลือ ใช้ ง านไม่น้ อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษั ท ฯ รั บ เฉพาะผู้มี
จุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทียวเท่านัน
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่
เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่าย
ให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ
เกิดอุบตั ิเหตุทีเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
11. เนืองจากตัวเครื องบิ นเป็ นตัวราคาพิเศษ เมือออกตัวไปแล้ วในกรณี ทีท่านไม่สามารถ
เดินทางพร้ อมคณะไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ตัวเครื องบินไม่สามารถนํามาเลือนวันหรื อคืนเงิน
ได้
12. เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่าน
ได้ ยอมรับในเงือนไขข้ อตกลงต่างๆ ทีได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
13.ในกรณีทีลูกค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีของบริษัท ฯก่อน
ทุกครัง มิฉะนันทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิน
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีทีท่ านมีความประสงค์ จะยืนวีซ่าเดียว)
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้ งานไม่ตํากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํารุ ด
ใดๆ ทังสิน ถ้ าเกิดการชํารุ ด เจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ าน
ได้ )
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ ายหน้ าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิว พืนหลังสีขาวเท่ านัน ยิมห้ ามเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้ าและใบหูทัง
สองข้ า งชั ด เจน และห้ า มสวมเสื อสี ข าว เช่ น เสื อยื ด สี ข าว ชุ ด นั ก ศึ ก ษา หรื อ ชุ ด ข้ า ราชการ ไม่ ส วม
เครื องประดับ สร้ อย ต่ างหู เเว่ นตาเเฟชัน เเว่ นสายตา รู ปถ่ ายมีอายุไม่ เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้ องไม่ ใช่
สติกเกอร์ หรือรูปพรินจากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารทีให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริ งให้ ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง)

5. กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 18 ปี เดินทางใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
5.1 เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
5.1.1 สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทังนีกรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชือไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลียนชือ
5.2 เดินทางพร้ อมญาติ
5.2.1 สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทังนีกรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชือไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลียนชือ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านัน
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่ างชาติ เดินทางใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
6.1 ใบอนุญาติการทํางานตัวจริ งเท่านัน ! ! ต่ออายุการทํางานแล้ วไม่ตํากว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สําเนาตัว + ใบจองโรงแรม
6.4 สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันตํา 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีททางบริ
ี
ษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั
จ่ายเพิม 3,560 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอนๆ
ื
จ่ายเพิม 100 บาท
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้ เฉพาะชาวต่ างชาติทีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุ ญาติการ
ทํางานในประเทศไทยเท่ านัน หากไม่ ได้ ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศ
จีนด้ วยตนเอง
1. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนืองจากผู้
เดินทางจะต้ องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
2. สําหรับผู้ทีถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทําเรื องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านันก่อนการส่ง
เอกสารยืนวีซา่
3. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยืนวีซา่ ดังนันกรุณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย
7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
4. โปรดทําความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซา่ ใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิมเติมหรื อเปลียน
ระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า

5. ผู้ทีประสงค์ จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้ บัตร APECในการเดินทางและยกเว้ นการทําวีซา่ จีน ท่าน
จะต้ องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนืองจากบริ ษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียด
การยกเว้ นวีซา่ / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ อง
ตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี
 ชือเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่ายทีมีววิ ด้ านหลัง ทีถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพือยืนทําวีซา่
 นํารูปถ่ายทีเป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรูปทีพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต้ องจ่ ายเพิมให้ สถานฑูตจีน เมือท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
 ยืนวีซ่าด่ วน 2 วัน เสียค่ าใช้ จ่ายเพิมท่ านละ 1,050 บาท
(ต่ างชาติฝรังเศสและประเทศยุโรปทีเข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลีลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย ไม่
สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลียนกฎเกณฑ์ การยืนวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**

พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนันบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน

ผู้เดินทางกรุ ณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!!!!
**เนืองจากสถานทูตจีนมีการเปลียนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี**
เอกสารทีใช้ ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ ครบถ้ วน เพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME..............................................
สถานภาพ โสด

 แต่ งงาน

 หม้ าย

 หย่ า

 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชือคู่สมรส..............................................................................................
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
................................................................................................................................................................................
........ รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้าน......................................มือถือ............................................
ทีอยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
................................................................................................................................................................................
........................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้าน..............................................
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)....................................................................................
ตําแหน่ งงาน..........................................................................................................................................................
ทีอยู่สถานทีทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....……………………....………
............................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...............................................
(สําคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ทถูี กต้ องทีสามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก
เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือวันที........... เดือน.........................ปี ...................... ถึง วันที.......................เดือน.......................ปี ....................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย

 เคย โปรดระบุ........................................

เมือวันที.......... เดือน.........................ปี ..................... ถึง วันที.......................เดือน.......................ปี .....................
รายชือบุคคลในครอบครัวของท่ านพร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.....................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME....................................................................................
RELATION..............................................................................................................................................................
หมายเหตุ
กรุ ณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทีทํางาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง
เพือใช้ ในการขอยืนวีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความ
ไม่ สะดวกภายหลัง ทังนี เพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่ าง
เคร่ งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

