เสิ่นหยาง ฮารบนิ้ หมูบานหิมะเกาะพระอาทิตย เทศกาลโคมไฟน้ําแข็ง6วัน4คืน
ซุปตาร...ฮารบิ้นพรมแดง
กําหนดการเดินทางธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ 2562

วันเดินทาง
26 - 31 ธันวาคม 2561
28 ธันวาคม 61 – 02 มกราคม2562
02 - 07 มกราคม 2562
09 - 14 มกราคม 2562
11 - 16 มกราคม 2562
18 - 23 มกราคม 2562
23 - 28 มกราคม 2562
25 - 30 มกราคม 2562
13- 18 กุมภาพันธ 2562
15 - 20 กุมภาพันธ 2562
20 - 25 กุมภาพันธ 2562
22 - 27 กุมภาพันธ 2562

ราคาผูใหญ
พัก 2 ทานตอหอง
29,888.33,888.29,888.29,888.29,888.29,888.28,888.29,888.29,888.29,888.29,888.29,888.-

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

29,888.33,888.29,888.29,888.29,888.29,888.28,888.29,888.29,888.29,888.29,888.29,888.-

5,000.7,000.5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.-

โดยสายการบินNOKSCOOT
เที่ยวมอสโควตะวันออก…ฮารบินเมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง อลังการกับงานเทศกาลน้ําแข็งอันยิ่งใหญระดับโลก
20th Harbin Ice and Snow Worldสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกทีห่ มูบานหิมะ ที่เต็มไปดวยหิมะสีขาวโพลนสนุกสนานกับ
การเลนสกี ณ ลานสกี ยาบูลี่
พลาดไมได !!เทศกาลแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย1 ป มี 1 ครั้งเทานั้น
แจกฟรี หมวก ถุงมือ และที่ปด หู (รับที่เมืองจีน)
มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
**คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร
ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน**
แจกฟรี...หมวก ถุงมือ ที่ปดหู ทานละ 1 ชุด รับทีเ่ มืองจีน

วันแรก
23.30น.
วันที่สอง

02.20 น.
08.35 น.

เที่ยง
บาย

กรุงเทพมหานคร(ทาอากาศยานดอนเมือง)
สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณทาอากาศยานดอนเมืองชั้น 3เคาทเตอร4 สายการบินนกสกูต(XW)โดยมีเจาหนาที่
คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ
ทาอากาศยานดอนเมือง-ทาอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-เสิ่นหยาง-รถไฟความเร็วสูงฮารบิ้น-รานขาย
เสื้อกันหนาว-ถนนคนเดินจงหยาง--โบสถเซ็นโซเฟย-เทศกาลโคมไฟน้ําแข็งฮารบิ้น (20th Harbin Ice and
Snow World)
ออกเดินทางสูทาอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียนประเทศจีนโดยสายการบินNOKSCOOTเที่ยวบินที่XW878
(ใชระยะเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที)
เดินทางถึง ทาอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียนประเทศจีน (เวลาทองถิ่น ประเทศจีน เร็วกวาประเทศไทย 1
ชั่วโมง)หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว
เมืองเสิน่ หยางเมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เมืองเอกขนาดใหญที่สุดแหงอีสานเหนือของจีน อีกทั้งเปน
ศูนยกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และการคมนาคมอีกดวย
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟเสิ่นหยางเพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง สู เมือ งฮารบิ้ น (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง)
(หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทุกทานตองนํากระเปาเดินทางมาสแกนกอนขึ้นขบวนรถ หามนํา
ไฟแช็ค และสิ่งของมีคมทุกชนิดเขาไปในขบวนรถ หากพบสิ่งของตองหามดังกลาว จะตองทิ้งอยางเดียว)
เดิน ทางถึง เมือ งฮารบิ้น เปน เมือ งเอกของมณฑลเฮยห ลงเจีย ง ทางตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีสมญานามวา 'ไขมุกบนคอหงส '
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(1)
นําทานชมรานเสือ้ กันหนาวใหทานไดเลือกซื้อเสื้อกันหนาวกันเพิ่มเติมตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินจงหยาง (Zhongyang Pedestrian Street)อีกแลนดมารคหนึ่งที่พลาดไมได มีความ
ยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เปนถนนที่ปูดวยหินสีเขียวออนทั้งสาย ถนนสายนี้มีสไตลการกอสรางที่มีเอกลักษณ
เฉพาะ สองขางทางมีอาคารบานเรือนสไตลยุโรป และทุกวันนี้ ถนนสายนี้ก็ยังคงเปนสวรรคแหงการชอปปงของเมือง
ฮารบิ้นไมเปลี่ยนแปลง
นําทานแวะถายรูปโบสถเซ็นโซเฟย (St.Sophia Church) โบสถคริสตนิกายออรโธดอกซที่สรางขึ้นใน ป ค.ศ 1907
ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ไดเขามามีอิทธิพลในเมืองฮารบินบริเวณ
นําทานเดินทางสู เทศกาลโคมไฟน้ําแข็งฮารบิ้น ซึ่งเปนเทศกาลประจําปที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ไฮไลทของงานก็คือ
ประติมากรรมน้ําแข็งรูปรางตางๆ จัดแสดงโชวมากกวา 2,000 ชิ้น ไมวาจะเปนปราสาท หอคอย พระราชวัง โดยใช
น้ําแข็ง 180,000 ลูกบาศกเมตร และ หิมะอีก 150,000 ลูกบาศกเมตร ประติมากรรมน้ําแข็งเหลานี้จะสวยงามมากๆ
ในชวงกลางคืน เพราะไฟ LED ที่ประดับอยูดานในน้ําแข็ง จะสองแสงหลากสีสัน สรางความสวยงามและโรแมนติก
มากๆ ทามกลางอุณหภูมิติดลบ ทั้งยังไดรับการยกยองวานาเที่ยวติดอันดับ 1-35 ของจีน แตสําหรับตางประเทศแลว

ค่ํา
ที่พัก

วันที่สาม
เชา

เที่ยง
บาย

เทศกาลน้ําแข็งเมืองฮารบินถือเปนงานใหญอันดับ 4 เทียบกับเทศกาลน้ําแข็งที่เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุน เทศกาล
คารนิวาล ฤดูหนาว ที่ควิเบค ประเทศแคนาดา และเทศกาลสกีที่ประเทศนอรเวย อิสระใหทานเที่ยวชมอัธยาศัย
(กําหนดการจัดงานปนี้ 20th Harbin Ice and Snow Worldประมาณวันที่ ประมาณวันที่ 21ธันวาคม 2018 –
กุมภาพันธ2019)
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร(2)เมนูพิเศษสุกี้หมอไฟ
โรงแรมYourong Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

ลานสกี ยาบูลี่ -หมูบานหิมะ(รวมคาเขาและคารถไปกลับ)-ถนนคนเดิน แสยุน เจีย
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)
นําทานดินทางสูลานสกียาบูลี่ (Yabuli Ski)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ลานสกีแหงแดนมังกรที่ได
มาตรฐานระดับสากลถึงขั้นเปนผูจัดกีฬาโอลิมปคฤดูหนาวในป 2008 นอกจากจะมีลานสกีขนาดใหญแลวก็ยังมี
อุปกรณสกีที่ทันสมัยและมีบริการดีเยี่ยมติดอันดับพรีเมี่ยมของทวีปเอเชีย นอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมกีฬาและ
สันทนาการของฤดูหนาวอีกมากมายสาหรับทั้งเด็กและผูใหญ มือสมัครเลนและมือโปรฯ มีหลายระดับความสูงทและ
มีความยาวรวม 30 กม. นอกจากนี้ ยังมีลานสกีที่ยาวที่สุดในโลก 2,660 เมตร(หมายเหตุ:ราคาทัวรไมรวมคากิจกรรม
ตางๆ)
(กําหนดการจัดงานปนี้ 21st International Skiing Festival Openingประมาณวันที่ ประมาณวันที่ 20
ธันวาคม 2018เปนตนไป)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(4)
นําทานเดินทางสู หมูบานหิมะ(China Snow Town)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)ซึ่งเมืองนี้อยูหางจาก
ฮารบิ้นประมาณ 280 กิโลเมตร
นําทานเดินทางสู หมูบานหิมะ(China Snow Town)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)มีอีกชื่อเรียกวา
ฟนแลนดภาคตะวันออกอยูหางจากตัวเมืองฮารบิ้น 280 กิโลเมตร อยูในเขตมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยูตะวันตก
เฉียงใตของแมน้ําหมูตานเจียงเปนหมูบานที่มีหิมะหนากวา 1เมตร วิวหมูบานสวยมาก การกอสรางแตละบาน

ค่ํา

ที่พัก

วันที่สี่
เชา

เหมือนกันหมด เขาไปหมูบานนี้เหมือนเขาไปโลกของเทพนิยาย หมูบานนี้ใน 1ป หิมะตกถึง 7เดือน หนาหนาวหิมะ
เริ่มตกจากตุลาคมถึงพฤษภาคมของทุกปเหมาะสําหรับทองเที่ยวที่ชื่นชอบกับการเลนสกี และทาทายความหนาว
เปนอยางยิ่ง (หมายเหตุ : ราคาทัวรไมรวมคากิจกรรมตางๆ )
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(5)
นําทานชมแสงสีกลางคืน ที่ ถนนคนเดินแสยุน เจีย (Night Plaza XueyunJie) ซึ่งเปนถนนหลักเพียงแหงเดียวของ
หมูบานหิมะ มีความยาวประมาณ 500เมตร ทานสามารถถายรูปตามบาน บรรยากาศเหมือนชวงตรุษจีน โคมไฟสี
แดงหนาบานเต็มไปหมด
โรงแรมXueYun Ge Hotelหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว(อยูในหมูบานหิมะ)
หมายเหตุ :เนื่องจากหมูบานหิมะ รถบัสไมสามารถเขาไปหมูบานได ตองจอดไวดานนอกและที่พักไมมี
พนักงานยกกระเปาฉะนั้นลูกคาตองเตรียมกระเปาใบเล็กที่ใชสําหรับพัก 1 คืน(เนื่องจากตองถือกระเปา
เอง)สวนกระเปาใบใหญฝากไวกับรถใหญที่จอดรอดานนอกทั้งนี้กรุณาเตรียมผาเช็ดตัวแปรงสีฟน และยา
สีฟนไปดวย)

DREAM HOME (รวมคาเขา)-ฮารบิ้น-รานสินคาพื้นเมือง
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารหมูบานหิมะ(6)
นําทานเดินทางสู DREAM HOME (รวมคาเขา)ชมสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงซึ่งเปนที่ถายทําหนังและรายการที่
งดงามมาก ตั้งอยูใกลถนนคนเดินXueyun ที่นี่ทานสามารถเห็นความหลากหลายของ "เห็ดหิมะ" ที่สวยงาม เห็ดหิมะ
ที่จริงแลวเปนบานแตละบานที่ติดกัน เปนบานเล็กๆ ความสูงเทากันหมด ตอนหิมะลงบนหลังคา ดูเหมือนเห็ด จึงตั้ง
ชื่อเห็ดหิมะ เปนรูปทรงธรรมชาติของประติมากรรมหิมะในที่นี่ ทานสามารถรับชมความสวยงามของหมูบาน ซึ่งเปน
หิมะที่ขาวและสะอาดที่สุด เปนจุดเดนที่สุดของหมูบาน

เที่ยง
บาย

ค่ํา
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เชา

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นําทานเดินทางกลับสูเมืองฮารบิ้น ระหวางทางทานสามารถชมความสวยงามของเมืองหิมะ (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 5 ชั่วโมง)
นําทานชม รานสินคาพืน้ เมือง ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองฮารบิ้นตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(8)เมนูพิเศษเกี๊ยวฮารบิ้น
โรงแรมYourong Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว
เกาะพระอาทิตย(รวมรถราง)- ชมเทศกาลแกะสลักหิมน้ําแข็ง-ฮารบิ้น-รถไฟความเร็วสูงเสิ่นหยาง-ถนนคน
เดินจงเจีย
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(9)
นําทานเดินทางสูเกาะพระอาทิตย (Sun Island)เกาะขนาดใหญตั้งอยูทางตอนเหนือของแมน้ําซงฮัวเจียง มีเนื้อที่
ประมาณ 3,800 เฮคเตอร สถานที่หนึ่งในการจัด เทศกาลแกะสลักหิมะน้ําแข็ง เปนประจําทุกป ซึ่งหิมะจะถูก
แกะสลักเปนรูปทรงตางๆ มากมายและมีกิจกรรมหลากหลายชนิด อาทิเชน สเก็ตน้ําแข็ง , เลื่อนหิมะ, นั่งรถมา เปน
ตน (หมายเหตุ : ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณตางๆ )
(กําหนดการจัดงานปนี้ 31th International Snow Sculpture Art Expo ประมาณวันที่ 20 ธันวาคม 2018 –
กุมภาพันธ2019)

เที่ยง
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)เมนูพิเศษอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟฮารบิ้นเพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง สู เมืองเสิ่นหยาง (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง)
(หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทุกทานตองนํากระเปาเดินทางมาสแกนกอนขึ้นขบวนรถ หามนําไฟ
แช็ค และสิ่งของมีคมทุกชนิดเขาไปในขบวนรถ หากพบสิง่ ของตองหามดังกลาว จะตองทิง้ อยางเดียว)
นําทานเดินทางสูถนนคนเดินจงเจีย (Zhongjie Pedestrian Street) แหลงชอปปงใจกลางเมืองเสิ่นหยาง ถนนสาย
นี้เปนศูนยกลางเศรษฐกิจที่สําคัญ อีกทั้งยังเปนยานการคาที่รวมเอารานคา และหางสรรพสินคาไวดวยกัน ใหทาน
อิสระชอปปงตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(11)
โรงแรมVienna International Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว
ทาอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร(ทาอากาศยานดอนเมือง)
บริการอาการเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (12)
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียนเพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย
เหินฟาเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินNOKSCOOTเที่ยวบินที่XW877
(ใชระยะเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที)
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
+++++++++++++++++++++++++++++++++
*****คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทอ งถิ่นและหัวหนาทัวร
ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน***

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ รานขายเสื้อกันหนาว,
รานสินคาพื้นเมือง ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุก
ทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการ
บังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน300หยวน/ทาน/ราน
**ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการตั๋วเครื่องบิน 20,888บาท**
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทั ฯทราบในวันจองทัวร *
** ทั้งนี้เพือ่ ประโยชนของตัวทานเอง **

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง
อัตราคาบริการรวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน
 คารถโคชปรับอากาศ
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ 1 ชิ้น น้ําหนักไมเกิน 20 กก.
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
× คาวีซาแบบกรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,000 บาท (สําหรับพาสสปอตไทย และเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทานั้น)
× คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุปทองเที่ยว ผูเดินทางจะตอง
เสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,800 บาท**
× คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน(กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา
15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพิ่มทานละ 50 หยวน/ทริป/ตอทาน)
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา
พาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
× คาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มตาม
ความเปนจริง กอนการเดินทาง
× คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ
× คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
× คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %

เดินทางขึ้นต่ํา 20ทานหากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและ
เลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน:
 มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ทั้งหมดนี้แลว
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการ
เดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มา
ให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล
และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไม
มั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณี
ที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัด จาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคา
และบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผ าน
การพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียงTRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองให
เปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมมีคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดิน ทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานที่นอยลง โดยเป นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับ รถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได
โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้ !!
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน
การทําวีซากรุปทองเที่ยวนัน่ ใชแคเพียงสําเนาพาสปอรต และรูปถายที่ชัดเจนเทานัน้ !!
กรณีลูกคาไมสะดวกถายรูปสงมา สามารถสงเลมพาสสปอตตวั จริงมาใหกับบริษทั ได

