KIKKY HIGH COOL IN HARBIN
เดินทาง : ธ.ค.-ก.พ.2562
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สนามบินดอนเมือง
สนามบินเสิ่นหยาง-พระราชวังกูก งเสิ่นหยาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปฮาร
บิ้น-รานเสื้อกันหนาว-ถนนคนเดินจงยางตาเจีย
ลานสกี(ไมรวมคาอุปกรณสกี)-หมูบานหิมะ(รวมคาเขา+รถรับสง)-ชอป
ปงถนนคนเดินแสยุนเจีย
DREAM HOME(รวมคาเขา)-สวนเสือไซบีเรีย-รานสินคาพื้นเมือง
สวนสตาลิน-อนุสาวรียฝงหงสจี้เนี่ยนถา-แวะถายรูปหนาโบสถเซ็น
โซเฟย-ผานชมโอเปราเฮาส-เกาะพระอาทิตย(รวมรถราง)-ชมเทศ
กาลโคมไฟน้ําแข็ง
รานศิลปะรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับเสิ่นหยาง-บานนายพล
ตระกูลจาง-ชอปปงถนนคนเดินจงเจีย
สนามบินเสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง
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สายการบินNOK SCOOT(XW)
ไฟลทบิน
เสนทาง
เวลาบิน
ไฟลทขาไป
XW878
DMK-SHE
02.20-08.35
ไฟลทขากลับ
XW877
SHE-DMK
10.05-14.40
ทางสายการบินอนุญาติใหโหลดสัมภาระไดคนละ20กิโลกรัม และสามารถถือขึ้นเครื่องได 7 กิโลกรัม
หมายเหตุ :หากทานตองการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือบัตรโดยสารประเภทอื่นๆเพื่อเดินทางมายังกรุงเทพฯ
และกลับจังหวัดทีเ่ ปนจุดหมายปลายทางของทาน กรุณาตรวจสอบเวลาบินของโปรแกรมทัวรนี้ทเี่ จาหนาที่
บริษัททัวรกอนทําการจองตัว๋ ตางๆ หากเกิดกรณีผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชาของเทีย่ วบิน การ
ยกเลิกเที่ยวบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัย
เปนตน เหตุผลตางๆที่อยูเ หนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจาย
ตางๆไดในทุกกรณี

วันแรก
23.30 น.
02.20น.

วันที่สอง
08.35น.

สนามบินดอนเมือง
คณะพรอมกันที่ทา อากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 3ประตู 5-7เคานเตอร5-7สายการบิน
นกสกูต(XW) มีเจาหนาที่ของบริษัทและหัวหนาทัวรคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
เหิรฟาสูเมืองเทียนสิน ประเทศจีน โดยสายการบินนกสกูต เทีย่ วบินที่ XW878 (บินประมาณ 5-6ชั่วโมง)
(บนเครื่องไมมีบริการอาหารและน้ําดื่มฟรี แตมีจาํ หนายบนเครื่อง)

สนามบินเสิน่ หยาง - พระราชวังกูก งเสิน่ หยาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปฮารบนิ้ -รานเสื้อกันหนาวถนนคนเดินจงยางตาเจีย
เดินทางถึงทาอากาศยานเสิ่นหยาง (TAO XIAN INTERNATIONAL)เมืองเสิน่ หยางเปนเมืองหลวงของ
มณฑลเหลียวหนิง มีชื่อในภาษาจีนแมนจูวา “มุกเดน”เปนเมืองทีม่ ีขนาดใหญที่สุดทางฝงตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในอดีตเคยอยูใ ตการปกครองของประเทศรัสเซียจนถึงป ค.ศ.1931 จึงตก
เปนของประเทศญี่ปุน และกลับมาอยูภายใตการดูแลของประเทศรัสเซียอีกครั้งในป ค.ศ.1945ปจจุบันได
พัฒนาใหเปนศูนยกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเปนฐานอุตสาหกรรมที่สําคัญ ของภูม-ิ
ภาคตวันออกเฉียงเหนือหรือตงเปยของจีน
(เวลาทองถิ่นที่เร็วกวาไทย 1 ช.ม. เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับเวลาของทานเปนเวลาทองถิ่น)
หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางไปยังพระราชวังกูกงเสิน่ หยาง เปนพระราชวังที่
ออกแบบคลายกับพระราชวังตองหามกูกงทีเ่ มืองปกกิง่ กอสรางขึน้ เมื่อป ค.ศ. 1625 ภายหลังจากที่ราชวงศ
แมนจูไดสถาปนาใหเมืองเสิ่นหยางเปนเมืองหลวง สรางเสร็จในป 1936 ภายในมีพื้นทีก่ วา 60,000 ตาราง
เมตร และมีหองตําหนักตางๆมากกวา 300 หองโดยสถาปตยกรรมจะเปนแบบแมนจูและมองโกลผสมผสาน
กัน จึงมีเอกลักษณที่ไมเหมือนพระราชวังอื่นๆภายหลังจากที่ราชวงศหมิงถูกโคนลมลงในปค.ศ.1368-1644
ชาวแมนจูก็ไดสถาปนาราชวงศชงิ ขึ้น ไดยายเมืองหลวงไปอยูที่เมืองปกกิง่ และใชเสิ่นหยางเปนเมืองหลวง
แหงที่สองรวมทั้งใชพระราชวังแหงนี้เปนที่ประทับขององคจักรพรรดิเมื่อครั้งเสด็จเยือนทางเหนือปจจุบัน
พระราชวังกูก งเสิ่นหยางไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโก

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที1่ )
จากนั้นนําทาน นัง่ รถไฟความเร็วสูงเพื่อเดินทางไปยังเมืองฮารบิ้น ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงจากนั้นให
ทานไดเลือกซื้อเสื้อกันหนาวที่รานขายเสือ้ กันหนาวเนื่องจากอากาศทีฮ่ ารบิ้นหนาวเย็นดังนั้นเสื้อผาที่ฮาร
บิ้นจะมีความหนา ใหความอบอุน ไดมากกวาเสื้อผาที่เมืองอื่นๆจากนั้นอิสระชอปปงที่ ถนนจงยางตาเจียให
ทานเพลิดเพลินกับสินคาของที่ระลึกฮารบิ้น

เย็น
ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที2่ )
นําทานเขาทีพ
่ ักYOURONG HOTEL หรือเทียบเทา
โรงแรมจะคอนเฟรมกอนเดินทางประมาณ 2-5วัน ซึ่งทางบริษัทฯจะขอแจงในใบนัดหมายการเดินทาง

วันที่สาม
เชา

ลานสกี (ไมรวมคาอุปกรณสกี)-หมูบานหิมะ(รวมคาเขา+รถรับสง) - ชอปปงถนนคนเดินแสยุนเจีย
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
นําทานเดินทางสู ลานสกี(ไมรวมคาอุปรณสกี) ใหทา นเต็มอิ่มกับการเลนสกี ลานสกีขนาดใหญที่ไดรับ
มาตราฐาน นอกจากนี้ที่ลานสกีแหงนี้ยังมีกิจกรรมใหทา นไดซื้อกิจกรรมเพิ่ม อาทิเชน นั่งรถมาลากเลื่อน,
SNOW TUBING, SNOW SLEDอิสระใหทานเลือกทํากิจกรรมที่นี่ (ราคาทัวรยงั ไมรวมคาเชาชุดเลนสกี
และอุปกรณเลนสกีประเภทตางๆ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆภายในสกีรสี อรท)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที4่ )
นําทานเดินทางสู หมูบานหิมะ(THE CHINA SNOW TOWN)(รวมคาเขา+รถรับสง)ซึ่งเปนหมูบานที่มีหิมะ
ปกคลุมเกือบตลอดทั้งป ความหนาที่ปกคลุมอยูประมาณ 1-2 เมตร หนาหนาวหิมะเริ่มตกจากตุลาคมถึง
พฤษภาคม

เที่ยง

เย็น
ค่ํา
วันที่สี่
เชา

เที่ยง

จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ถนนคนเดินแสยนุ เจียเปนถนนคนเดินที่อยูใ นหมูบานหิมะ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที5่ )
นําทานเขาทีพ
่ ัก YOURONG HOTEL หรือเทียบเทา
โรงแรมจะคอนเฟรมกอนเดินทางประมาณ 2-5วัน ซึ่งทางบริษัทฯจะขอแจงในใบนัดหมายการเดินทาง
DREAM HOME(รวมคาเขา)-สวนเสือไซบีเรีย- รานสินคาพืน้ เมือง
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
นําทานเดินทางสูDREAM HOME(รวมคาเขา) เปนที่ถายทํารายการและหนัง-ละครทีวีมากมายเปนบาน
เล็กๆที่ตั้งติดกันโดยมีหิมะปกคลุมซึ่งมีลักษณะคลายเห็ดจึงตัง้ ชื่อ “เห็ดหิมะ”

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที7่ )
จากนั้นนําทานสวนเสือไซบีเรียเปนสวนเสือที่เพาะเลี้ยงเสือโครงไซบีเรีย ซึ่งมีอยูประมาณ 150 ตัว เปน
พันธุเสือโครงที่ใหญที่สุดและใกลสูญพันธุ ภายในบริเวณสวนแหงนี้ยังมีสิงโต และเสือขาวไซบีเรีย สิงโต
ขาว หรือที่คนไทยเรียกวา “สิงโตเผือก”จากนั้นใหทา นไดชอปปง รานสินคาพืน้ เมือง อิสระใหทานไดเลือก
ซื้อพื้นเมืองจากนั้นนําทานชม เทศกาลโคมไฟน้ําแข็ง

เย็น
ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที8่ )
นําทานเขาทีพ
่ ัก XUEYUN GE HOTEL หรือเทียบเทา
โรงแรมจะคอนเฟรมกอนเดินทางประมาณ 2-5วัน ซึ่งทางบริษัทฯจะขอแจงในใบนัดหมายการเดินทาง

วันที่หา

สวนสตาลิน–อนุสาวรียฝงหงสจี้เนี่ยนถา-แวะถายรูปหนาโบสถเซ็นโซเฟย-ผานชมโอเปราเฮาส–เกาะ
พระอาทิตย(รวมรถราง)-ชมเทศกาลโคมไฟน้ําแข็ง
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
นําทานชมสวนสตาลินตั้งอยูริมฝงแมน้ําซงฮัว โดยสวนแหงนี้ถกู สรางขึ้นในป ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับ
อิทธิพลจากศิลปกรรมแบบรัสเซีบผสมแบบของทวีปยุโรปและตกแตงดวยตนไม แปลงดอกไม และชุดสลัก
หินทานจะไดเห็นวิวหิมะธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรมการเลนสกีบนแมน้ําซงฮัวจากนั้นชมอนุสาวรีย
ฝงหงสจี้เนี่ยนถาเปนอนุสรณระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮารบินที่พยายามตอสูกับอุทกภัยครั้งใหญ
เมื่อปค.ศ.1957อนุสาวรียเปนเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเปนรูปแกะสลักกลุมกรรมกร
ชาวนาทหาร ขาราชการ และนักศึกษาที่รวมใจรวมแรงกัน จากนัน้ แวะถายรูปที่หนาโบสถเซนตโซเฟยซึ่ง
เปน 1 ในโบสถคริสต 17 แหง ซึง่ แสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ไดเขามามีอิทธิพลในฮารบิ้น ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวรัสเซีย เปนโบสถนกิ ายออรโธด็อกซที่สรางขึ้นในป ค.ศ 1907 เพื่อใชเปนที่ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาของชาวรัสเซียที่เขามาประจําการอยูที่นี่ ภายหลังจากที่ทหารรัสเซียตองประสบกับความพายแพ
ในสงครามรัสเซีย-ญี่ปุน (ค.ศ.1904-1905)ไดถูกทําลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และไดมีการสรางขึ้นมาใหม
อีกครั้งในปค.ศ.1923โดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไวใหไดมากที่สุด แลวเสร็จในปค.ศ.1932 ซึ่งใชเวลา
ถึง 9 ปในการซอมแซมกลายเปนโบสถออรโธด็อกซที่ใหญที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออก ตัวโบสถสูง 53
เมตร มีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอมสรางขึ้นดวยสถาปตยกรรมแบบไบแซนไทนคลายกับสถาปตยกรรม
ของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโควแตในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนมาเปนศูนยศิลปะและสถาปตยกรรม แสดงภาพ
ถายขาวดําเกี่ยวกับประวัติศาสตรเมืองฮารบิน จากนั้นผานชม ฮารบินโอเปราเฮาส(HARBIN OPERA
HOUSE)ตั้งอยูบนพื้นที่ 78 ตารางเมตร ในเมืองฮารบิน ทางตอนเหนือของจีน ภายในเปนกําแพงสีขาวแบบ
รวมสมัย ตกแตงดวยสีฟาใหแลดูสวางขึ้น และยังมีโครงไมน้ําหนักหลายตันเปนสวนประกอบในการกอ

เชา

สรางดวย

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที1่ 0)
นําทานชมเกาะพระอาทิตย(รวมรถราง) เปนเกาะขนาดใหญซงึ่ ตั้งอยูทางตอนเหนือของแมน้ําซงฮัวมีเนื้อที่
ประมาณ 3,800 เฮคเตอรเปนสถานที่พักผอนหยอนใจที่ใหญที่สุดของเมืองฮารบิ้น แตเดิมใชเปนสถานที่พัก
ฟนของกรรมกรใชแรงงานเมืองฮารบิ้นปจจุบันเกาะแหงนี้ไดมกี ารจัดแสดงการแกะสลักหิมะเปนประจําทุก
ป ซึ่งหิมะจะถูกแกะสลักเปนรูปทรงตางๆ เชน พระราชวังกูก ง กําแพงเมืองจีน หอฟาเทียนถาน และอื่นๆ อีก
มากมาย(กําหนดการจัดงานปนี้ 31thINTERNATIONAL SNOW SCULPTURE ART EXPO จะมีจัดขึ้น
ประมาณวันที่ 20ธ.ค. 2018 - ก.พ. 2019)
จากนั้นนําทานชม เทศกาลโคมไฟน้ําแข็งฮารบิ้นหรือปงเสวี่ยตาซื่อเจี้ย จัดขึ้นที่ฝงตะวันออกของเกาะพระอาทิตย มีพื้นทีก่ วางถึง 750,000 ตารางเมตร โดยนําน้าํ แข็งกอนใหญยักษรวมกันกวา 300,000 ลูกบาศกเมตร
มาแกะสลักออกมาเปนรูปตางๆ ผสมผสานกับแสงไฟสีสรรคตางๆ ที่จะทําใหเกิดความสวยงามสุดมหัศจรรย
ใหทานชมความงดงามของโคมไฟน้ําแข็งยามค่ําคืนตามอัธยาศัย(กําหนดการจัดงานปนี้ 45th HARBIN ICE
LANTERN ART FAIR ประมาณวันที่ 20ธ.ค. 2018 – ก.พ. 2019)

เย็น
ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที1่ 1)
นําทานเขาทีพ
่ ักYOURONG HOTELหรือเทียบเทา
โรงแรมจะคอนเฟรมกอนเดินทางประมาณ 2-5วัน ซึ่งทางบริษัทฯจะขอแจงในใบนัดหมายการเดินทาง

วันที่หก
เชา

เที่ยง

เย็น

ค่ํา

วันที่เจ็ด
เชา
10.05น.
14.40 น.

รานศิลปะรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับเสิ่นหยาง-บานนายพลตระกูลจาง-ชอปปงถนนคนเดินจงเจีย
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)
นําทานเดินทางสูรานศิลปะรัสเซียในอดีตฮารบิ้นเคยอยูภายใตการควบคุมของประเทศรัสเซีย ทําใหฮารบิน
ยังคงไดรับวัฒนธรรมรัสเซีย ซึ่งปจจุบันเมืองฮารบิ้นเปนศูนยกลางคาของรัสเซีย ทําใหมีสินคาจากรัสเซียขาย
อยูจํานวนมาก เชน ตุกตามาตรีออซคา หรือตุก ตาแมลูกดก กลองจิวเวอรรี่ ไขฟาแบรเช ผาคลุมไหล ฯลฯ
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที1่ 3)
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูเ มืองเสิ่นหยาง โดยรถไฟความเร็วสูงใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จากนั้น
เดินทางสู บานนายพลตระกูลจาง เปนสถานที่สาํ คัฐญแหงหนึ่ง ของเมืองเสิ่นหยางสรางขึ้นในป ค.ศ.
1914มีพื้นที่ 36,000 ตารางเมตร ตกแตงสถาปตยกรรมผสมผสานระหวางจีนโบราณและสไตลยุโรป โดยมี
นายพลจางจัว้ หลิน และลูกชายนายพลจางเสวียเหลียน เปนทหารระดับนายพลกกมินตั๋งมีสวนสําคัญในสงครามขับไลญี่ปุนจนไดรับการจารึกในหนาประวัติศาสตร นับตั้งแตญี่ปุนไดบุกยึด เมืองเสิ่นหยางในป
ค.ศ.1894และรัฐบาลกกมินตั๋งตองเผชิญหนากับสถานการณทยี่ ากลําบาก เพราะญี่ปุนรุกรานมาจากทาง
เหนือ และพรรคคอมมิวนิสตคืบคลานมาจากทางใต จนกระทั่ง จางเสียวเหลียงซึ่งเปนผูบัญชาการทหาร
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือตัดสินใจยอมรับความรวมมือจากคอมมิวนิสตในการตอตานการรุกรานจากญี่ปุน และ
นําเรื่องเสนอตอเจียงไคเช็ค จนกระทั่งในที่สุดภายหลังการหารือทําใหรัฐบาลกกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต
ไดบรรลุขอตกลงรวมมือกันตอตานญี่ปุน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที1่ 4)
จากนั้นอิสระใหทานชอปปง ถนนคนเดินจงเจีย เปนแหลงชอปปง ใจกลางเมืองเสิ่นหยาง ซึง่ เปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจที่สาํ คัญ เปนยานการคาหางสรรพสินคามากมายสามารถเลือกซื้อ เสื้อผา เครื่องประดับ สินคา
อิเล็กทรอนิกสตางๆ จากจีนไดทนี่ ี่ รวมถึงรานอาหารตางๆมากมาย
นําทานเขาทีพ
่ ัก VIENNA INTERNATIONAL HOTELหรือเทียบเทา
โรงแรมจะคอนเฟรมกอนเดินทางประมาณ 2-5วัน ซึ่งทางบริษัทฯจะขอแจงในใบนัดหมายการเดินทาง
สนามบินเสิน่ หยาง-สนามบินดอนเมือง
รับประทานอาหารเชา แบบ BOX SET (มื้อที่ 15)
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกูตเที่ยวบินที่ XW877
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……..


ไมรวมทิปไกด+คนขับรถ ทานละ 300หยวน (1,800 บาท) เด็กเก็บทิปเทาผูใหญ
สวนทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจ

อัตราคาบริการ
เด็ก อายุ 2-20 ป
ผูใหญ
เด็ก
วันเดินทาง
หองละ 2-3 ผูใหญ มีเตียง ไมมี
INF
พักเดี่ยว
ทาน
1+เด็ก1 เสริม
เตียง (0-2ป)
16-22 ธันวาคม2561
31,500
32,500 32,500 32,500 6,900
6,900
13-19 มกราคม 2562
31,500
32,500 32,500 32,500 6,900
6,900
17-23 กุมภาพันธ 2562
31,500
32,500 32,500 32,500 6,900
6,900
ราคานีเ้ ปนราคาเฉพาะกรุปหนารานเทานั้น หากเปนกรุปเหมาสอบถามราคาอีกครัง้
ราคานีเ้ ฉพาะลูกคาที่คนไทยถือพาสสปอรตไทยเทานั้น

จอย
แลนด
21,900
21,900
21,900

ประกาศ
1. พาสสปอรตตองมีอายุกอ นเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน
2. ในกรณีที่ทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม หรือไดรับการปฏิเสธการออก
นอกเขาประเทศไทยหรือการถูกปฏิเสธเขา-ออกประเทศจีน ทางบริษัทฯขอสงวนสทธิการคืนเงินสวนใดๆรวมทั้งคา
เครื่องบินใหแกทาน
3. ทัวรนี้จัดใหลูกคาที่มีความประสงคทองเที่ยวตามรายการของทัวรทกุ วันเทานัน้ หากทานที่ไมสามารถเดินทาง
รวมกับ
ทัวรทกุ วัน(หมายถึงลูกคาตองการใชแคตวั๋ เครื่องบินกับที่พกั )โดยไมไดแจงใหทราบบริษทั ทราบกอนเดินทาง ทาง
บริษัท
ขอเก็บเพิ่มทานละ 500 USD
4. การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนีเ้ นื่องจากสภาพ ลม ฟา
อากาศ และ
สถานการณในการเดินทางขณะนั้นแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและผลประโยชนของหมูคณะเปน
สําคัญ
โดยไมทําใหมาตราฐานการบริการลดนอยลง

หมายเหตุ: ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง กําหนดใหมกี ารประชาสัมพันธสินคาพืน้ เมืองให
นักทองเที่ยวไดรูจกั คือ รานยาจีน, รานหยก, รานชาจีน, รานผาไหม, รานไขมุก, รานผิเซียะ ซึ่งจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดว ย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานทุกรานจําเปนตองรบกวน
ทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละ ประมาณ 50-90 นาที(หากทานออกกอนเวลาทีก่ ําหนด จะตองเสียคาปรับ 500
หยวน/ราน และหากทานไมประสงคจะเขารานคาดังกลาว ทานจะตองเสียคาปรับ 500 หยวน/ราน) ซื้อหรือไมซื้อ
ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมกี ารบังคับใดๆทั้งสิน้

สําคัญมาก!!!กรุณาอานและทําความเขาใจ
ลูกคาที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง เขา-ออก ไดตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจงเจาหนาที่ใหรับทราบกอนการทํา
การจองทัวร แตทั้งนี้บริษัทไมมีการลดราคาทัวรในสวนของลูกคาที่มีวีซาจีนทุกกรณี

เนื่องดวยทางประเทศจีนมีการเขมงวดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวกับการเผยแพรศาสนา ไมวาจะเปน พระ, นักบวช, แมชี,
หรือผูถือศีลที่มกี ารโกนผม โกนคิว้ หรือแตงกายผาเหลือง,ผาขาวที่แสดงออกถึงการเปนผูน ําศาสนา ซึ่งทางจีนจะ
เขมงวดในการเขาประเทศ และหลายเคสที่ไมสามารถเขาประเทศจีนได ดังนั้นทางบริษทั ฯขออนุญาติไมรับบุคคล
ดังกลาว

เอกสารที่ใชสําหรับทําวีซากรุป จีน ดังนี้
1. สําเนาหนาพาส รบกวนสแกนหนาพาสแบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมเบลอ ไมดาํ หรือมีแสงสวาง
คาดโดนขอความ)
2. รูปถาย 2 นิ้ว
รูปถายพื้นหลังตองเปนสีขาว (รบกวนสแกนแบบชัด) และรบกวนถือไปสนามบินเอง ณ วันเดินทาง
3. เลมพาสสปอรต พาสปอรตตองมีอายุไมนอยกวา 6 เดือน และตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา รบกวนถือไปสนามบิน
เอง ณ วันเดินทาง และตองเปนเลมเดียวกับที่สงใหทางบริษัทออกตั๋วและทําวีซากรุป
(หมายเหตุ : หากทานไดนําพาสสปอรตมาคนละเลมกับที่สงใหทางบริษัท และทางสายการบินไม
ออก BOARDING PASS หรือทางต.ม.จีนไมอนุญาติใหเขาประเทศได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใน
การคืนคาทัวร)
ตัวอยางเอกสารที่สงใหบริษทั ทัวร

ราคาทัวรนี้รวม
 คาตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพรอมกรุปรวมน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กิโลกรัม/ทานและสามารถถือขึ้นเครื่อง
ได 7 กิโลกรัม/ทาน
 คาภาษีสนามบินทุกแหง
 โรงแรมระดับ 4ดาว พักหองละ 2 – 3 ทาน จํานวน 3 คืน
(หมายเหตุ : โรงแรมที่ประเทศจีนจะไมมีหองTRP ในกรณีที่ลูกคาจองหองTRPมาลูกคาจะไดเปนหองที่เปนเตียงDBL 1
เตียง + เตียงเสริม1เตียง)
 บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการระบุ
 คารถรับ-สงและนําเที่ยว พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถิ่น ตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัตเิ หตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
อัตรานี้ไมรวม
 คาทิปไกดทอ งถิ่นและคนขับรถ หยวน หรือเปนเงินไทย บาท ตอทานตลอดทริปไมรวมคาทิปหัวหนาทัวร ซึ่ง
ทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจ
 คาทิปพนักงานยกกระเปาในโรงแรม ประมาณ 5-10 หยวน/ใบ/ครั้ง
 คาใชจา ยสวนตัวอื่นๆ เชน หนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารเครื่องดืม่ นอกเหนือรายการ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จาย 3 %
 คาน้ําหนักกระเปาเกิน
 ไมรวมคาธรรมเนียมการยื่นวีซากรุปเขาประเทศจีนสําหรับผูถ ือพาสฯไทยและถือเลมบุคคลธรรมดาสามารถทําวีซา
กรุปได ที่เดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น หากใหทางบริษทั ทําวีซากรุปให เก็บ1,000 บาท/คน (ในกรณีที่ผูเดินทาง
เปนพระ นักบวช แมชี หรือผูเผยแพรศาสนาทางบริษัทขออนุญาติเก็บคาวีซา 2,200 บาท)
 (กรณีที่ทางประเทศจีนไดประกาศยกเลิกวีซา กรุป ทางบริษัทขออนุญาตเปลี่ยนเปนทําวีซา เดีย่ ว และขอเก็บคาวีซาเดี่ยว
1,800 บาท)
 คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาวหรือชาวตางชาติ (กรณีชาวตางชาติ ขอเก็บคาทัวรเพิ่ม 1,000 หยวน และลูกคา
ตองเปนผูดาํ เนินการขอวีซา เอง)
 ไมรวมคาวีซาแบบเดี่ยว (หากลูกคาตองการขอวีซาเดี่ยว ลูกคาตองเปนผูดําเนินการเอง)
 ไมรวมคาวีซาแบบเดี่ยว(กรณีที่ทางประเทศจีนไดประกาศยกเลิกวีซากรุป ทางบริษัทขออนุญาตเปลี่ยนเปนทําวีซาเดี่ยว
และขอเก็บคาวีซาเดี่ยว 800 บาท)

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง 20 คนขึ้นไป
 ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความ
เปนจริง
 ตั๋วเครื่องบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุ ดวิสัย หรือ
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทาง
เปนหลัก
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน
การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอัน
เนื่องมาจากความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง
 กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเนื่องจากเหตุสดุ วิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ ทอี่ ยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจา ยใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการทองเทีย่ ว หรือไมเดินทางพรอม
คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายไมวา กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา -ออกตามประเทศที่ระบุไว
เนื่องจากการครองครองสิง่ ผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม
 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเทีย่ วกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการ
เขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้ หมด
เงื่อนไขการชําระเงิน
 ชําระคามัดจํา ทานละ 10,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน(สําหรับวันหยุดนักขัตฤกษ ขอเก็บมัดจําทานละ
10,000 บาท)
 ชําระเงินคาทัวรสวนทีเ่ หลือภายใน 25-30 วัน กอนออกเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรทั้งหมด

 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมดั จําที่นั่งกับ
ทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมที่พักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัด
จํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมไดไมสามารถขอคืนคาตัว๋ ได เนือ่ งจากเปนนโยบาย
ของสายการบิน

ขอแนะนําเพิ่มเติม สําหรับผูเดินทางไปทองเที่ยวประเทศจีน
1. ผูเดินทางทีย
่ ังคงสภาพการเปนนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเปนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ
ติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี
2. ผูเดินทางทีเ่ ปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษท
ั เอกชนตางๆ กรุณาเตรียมบัตรประจําตัวขาราชการ
หรือใบรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณี
3. ผูเดินทางที่ทาํ เลมพาสปอรตใหมเนื่องจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไปดวยอาจจะตองใชใน
บางกรณี
4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถามี) และเงินสดติดตัว กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี อานเอกสารโปรแกรมทัวรใน
ละเอียดชัดเจน ทั้งสถานที่ทองเทีย่ ว,เที่ยวบิน,วันเดินทาง เพื่อประโยชนแกตวั ทานเองในกรณีที่ตองตอบคําถามทีด่ าน
ตรวจคนเขาเมือง

