


















☺ฮารบิน ลานสกีเออหลงซาน เกาะพระอาทิตย (รวมรถราง) สวนสตาลิน สวนเสือไซบีเรีย
☺เซี่ยงไฮ ขึ้นหอไขมกุ ลอดอุโมงคเลเซอร หาดไหวธาน ตลาดรอยป ชอปปงจุใจ
☺มื้ออลังการ !! อิ่มไมอั้นกับ บุฟเฟตนานาชาติ ระดับ 6 ดาว GLODEN JAGUAR
☺อลังการโชวที่สวยที่สุดในประเทศจีน อีราโชว ครบรส ลีลาออนชอย ตื่นเตนเราใจ
☺รับของแถม...เสื้อกันหนาว + ถุงมือ + ผาพันคอ
กําหนดการ ปใหม 27 ธ.ค.-1 ม.ค., 28 ธ.ค.-2 ม.ค. , 29 ธ.ค.-3 ม.ค., 30 ธ.ค.-4 ม.ค. 58(6วัน5 คืน )
วันแรก
08.00 น.
10.45 น.
15.40 น.
18.45 น.
21.40 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ – ฮารบิน
พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคานเตอร U โดยมีเจาหนาที่ทาง
บริษัทฯ อํานวยความสะดวกตรวจเอกสารและที่นั่งกอนการเดินทาง
เดินทางสูเ มืองเซี่ยงไฮ โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ แอรไลน เที่ยวบินที่ FM 854
เดินทางถึงสนามบินผูตง เซี่ยงไฮ นําทานตอเครื่องสูเมืองฮารบิน
ออกเดินทางสูฮารบิ้น เที่ยวบินที่ MU 5615
ถึงทาอากาศยาน เมืองฮารบิ้น เมืองเอกของมณฑลเหยหลงเจียง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เมืองนี้ตั้งอยูบน
ฝงแมน้ําซงฮัว ทางตอนใตของมณฑล มีพื้นที่รวม 1,637 ตร.กม. ฮารบิ้นมีฤดูหนาวที่หนาวจัดอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ

3.5 องศาเซลเซียส ในบางพื้นที่อุณหภูมิอาจต่ําถึง ติดลง 40 องศาเซลเซียส และมีชวงที่ปราศจากน้ําแข็งมีเพียงประมาณ
140 วันในรอบป นําทานเขาสูที่พัก
 พักที่ : POST HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สอง
เชา

เที่ยง

ค่ํา

วันที่สาม
เชา

เที่ยง

เกาะพระอาทิตย (รวมรถราง) - รานของพื้นเมือง - เทศกาลแกะสลักน้ําแข็ง
บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหารนําทานสู ไทหยางตาว (เกาะพระอาทิตย ฮารบิ้น) เกาะขนาดใหญซึ่งตั้งอยูทาง
ตอนเหนือของแมน้ําซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร เดิมเปนสถานที่พักฟนของกรรมกรใชแรงงานเมือง
ฮารบิ้น สถานที่สวยงามรมรื่น ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนตเสนห นับเปนสถานที่อาบแดดที่
วิเศษสุด นอกจากนั้นยังมีเรือ, จักรยาน และรถมาลากสไตลยุโรปไวบริการใหเชาอีกดวย ( ราคาทัวรไมรวมคาเชา
อุปกรณตางๆ ) สวนในชวงฤดูหนาวเมื่อเกาะแหงนี้ถูกปกคลุมดวยหิมะ ก็จะกลายเปนสถานหยอนใจในอุดมคติ ที่
เหมาะอยางยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ําแข็ง อาทิเชน สเก็ตน้ําแข็ง , เลื่อนหิมะ , และชมนิทรรศการและ
ศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจําปของฮารบิ้น เกาะสุริยันถือเปนสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ําแข็งที่ใหญที่สุด
ของประเทศจีนที่โดงดังไปทั่วโลก ซึ่งปจจุบันนี้ทานสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ําแข็งในอาคารของเกาะ
สุริยันนี้ได ชมการแกะสลักน้ําแข็งกําแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจีน ทาน
สามารถถายรูปสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เหมือนกับทานไดอยูในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ําแข็งอยางแทจริง อยางที่เห็น
ในปจจุบัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นใหทานไดเพลิดเพลินกับ สินคาพื้นเมือง ของชาวจีนและชาวรัสเซีย อาทิ
ตุกตาแมลูกดก ชอกโกแลตจากรัสเซีย เสื้อผากันหนาว และของแตงบาน ขนมขบเคี้ยวตางๆ ฯลฯ หรือเลือกอรอยกับ
ถั่วนานาชนิดและผมไมชุบน้ําเชื่อม ที่ขายบริเวณหนาราน มีเวลาใหทานชอปปงที่ ถนนเซ็นทรัล หรือที่เรียกกันวา
ถนน 1 เหรียญ เพราะอิฐแตละกอนที่นํามาสรางนั้น มีมูลคา ถึง 1 เหรียญสหรัฐ ในสมัยนั้น และเปนถนนสายอนุรักษ
ของเมืองฮารบิน ซึ่งมีสถาปตยกรรมเกาแกมากมาย โดยเฉพาะซอย 7 และ 8 ซึ่งมีสถาปตยกรรมที่แตกตางไมเหมือน
ใคร ใหทานเลือกซื้อ เลือกชมหรือถายรูปตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชมนิทรรศกาล โคมไฟน้ําแข็งในสวน Zhaolin และในระหวาง
ทางเดินชมบรรยากาศภายในงาน นักทองเที่ยวก็จะไดพบกับเจดียน้ําแข็งที่เรียงรายบนถนนเซ็นทรัลพารค งานเทศกาล
น้ําแข็งเมืองฮารบินไดรับการยกยองวานาเที่ยวติดอันดับ 1-35 ของจีน แตสําหรับตางประเทศแลวเทศกาลน้ําแข็งเมือง
ฮารบินถือเปนงานใหญอันดับ 4 เทียบกับเทศกาลน้ําแข็งที่เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุน เทศกาลคารนิวาล ฤดูหนาว ที่ค
วิเบค ประเทศแคนาดา และเทศกาลสกีที่ประเทศนอรเวย
 พักที่ : POST HOTEL หรือเทียบเทา

ลานสกีเออหลงซาน (ไมรวมคาเครื่องเลน) - สวนเสือไซบีเรีย – เทศกาลแกะสลักน้ําแข็งปงเสวี่ยตาซื่อเจี้ย
บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางสู ลานสกีเออหลงซาน เชิญทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานหิมะ อาทิ
เชน การเลนสกี (มีลานสกีที่เหมาะกับเด็กและผูที่เริ่มหัดเลน) แครเลื่อน สโนวโมบิล รถมาลาก เลนสเก็ตบนทะเลสาบ
น้ําแข็งฯลฯ ทามกลางบรรยากาศเมืองหนาว กับทิวทัศนธรรมชาติอันงดงามที่ถูกแตงแตมดวยเกล็ดหิมะ (ราคาทัวรไม
รวม คาเชาอุปกรณ และกิจกรรมตางๆภายในสกีรีสอรท) ใหทานอิสระตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชม “สวนเสือไซบีเรีย” (สัตวอนุรักษที่มีคาของจีน) สวนเสือตั้งอยูทาง
เหนือของแมน้ําซงฮัว มีเสือไซบีเรียน สัตวอนุรักษที่มีความสวยงามและเปนเสือที่มีขนาดใหญมากไมดุรายอาศัยอยูกวา

ค่ํา

วันที่สี่
เชา

12.50 น.
15.30 น.

ค่ํา

วันที่หา
เชา

เที่ยง

100 ตัว นําทานชม “รานสินคาพื้นเมืองรัสเซีย” ใหทานไดเลือกซื้อสินคา หรือ ของฝาก จากรัสเซีย อาทิเชน ช็อคโก
แล็ต, ตุกตาแมลูกดก เปนตน
บริ ก ารอาหารค่ํ า ณ ภั ต ตาคาร หลั ง อาหารนํ า ท า นชม เทศกาลโคมไฟน้ํ า แข็ ง (Harbin 2014
international Icc and Snow Festival) หรือนิทรรศการและศิลปะกรรมการแกะสลักน้ําแข็ง
ประจํ า ป ข องฮาร บิ้ น ป ง เสวี่ ย ต า ซื่ อ เจี้ ย ที่ เ มื อ งฮาร บิ้ น ซึ่ ง ฤดู เ ยื อ กแข็ ง ที่ ย าวนาน ทํ า ให ฮ าร บิ้ น ซึ่ ง อยู ท าง
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเปนเมืองน้ําแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดทําใหแมน้ําซงฮัว กลายเปนลานน้ําแข็งที่ทั้ง
หนาและกวางใหญ ที่ผูมารวมงานใชเลนสไลเดอร ลากเลื่อนและกีฬาตางๆ อยางเชน ฮ็อกกี้, สเก็ตและสกีกันอยาง
สนุกสนาน มีการนําน้ําแข็งกอนโตมาแกะสลักเปนรูปตางๆ ใหทานชมความงดงามของโคมไฟน้ําแข็งยาม
ค่ําคืนตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเขาสูที่พัก  พักที่ : POST HOTEL หรือเทียบเทา

สวนสาธารณะสตาลิน – ฮารบิ้น – เซี่ยงไฮ – หาดไหวธาน – ถนนนานกิง – GOLDEN JAGUAR
บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหารจากนั้นชม สวนสตาลิน อยู ริม ฝงแมน้ํา ซงฮัว ซึ่งกลายเปนแผ นลานน้ําแข็ ง
กวางขวาง โดยสวนแหงนี้ถูกสรางขึ้นใน ป ค.ศ. 1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิล ปกรรมของทวีปยุโรป แตมี
ความสมบูรณแบบกวาและมีเอกลักษณที่หาวหาญ ซึ่งเปรียบเสมือนอุปนิสัยของชาวเหนือของประเทศจีน เพื่อเปน
หลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีตอกัน ระหวางสองชาติมหาอํานาจแหงโลกคอมมิวนิสตทุกทานจะไดเห็นวิวธรรมชาติที่
สวยงาม มีหลากหลายกิจกรรมใหเลน อาทิ สุนัขลากเลื่อน สกีลม ขี่มา รถหิมะ และก็สไลเดอร ฯลฯ ใหทานเพลิดเพลิน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางสู เซี่ยงไฮ โดย เที่ยวบินที่ MU 5614
ถึง ทาอากาศยานเซีย่ งไฮ จากนัน้ เดินทางสู หาดเจาพอเซี่ยงไฮ (หาดไหวธาน) ซึ่งเปนตนกําเนิดอันลือชื่อของตํานานเจา
พอเซี่ยงไฮ เปนถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ ระหวางทางผานเขตเชาของประเทศตางๆในสมัยอาณา
นิคมพรอมชมอาคารสูงตระหงานซึ่งเปนศิลปกรรมสไตลยุโรปรวมทั้งตึกธนาคารกรุงเทพทีป่ กธงไทยปลิวไสวเดนสงา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟตนานาชาติ ทานจะไดชิมอาหารกวา
200 ชนิด อาทิ หูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเตกเนื้อ เปด ไกงวง แพะยาง กุงทอด ติ่มซํา รวมถึงเค็กหลากหลาย
ชนิด พิเศษ!!! เครื่องดื่มไมอั้น เชน ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวูหลง น้ําผลไม เบียรทองถิ่น ไวนแดงทองถิ่น และ ไอศกรีม
ยี่หอ Haagen Dazs สมควรแกเวลานําทานเขาสูที่พัก
 พักที่ : HOLIDAY INN SANLIN HOTEL หรือเทียบเทา

หอไขมุก – อุโมงคเลเซอร – รานหยก – ตลาดรอยป – รานผาไหม
บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหารนําทานสู ขึ้นหอไขมุก ตั้งอยูฝงผูตงริมแมน้ําหวังผู เขตลูเจียจุย แลวเสร็จเมื่อป
ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร นับเปนหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเปนลูก
เหล็กกลม 15 ลูก อยูตางมุมตางระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยูตอนกลางของหอเปนหอชมวิวที่กวางขวาง สามารถชมวิว
ทิวทัศนของเซี่ยงไฮไดทุกดาน ปจจุบันหอไขมุกถือเปนสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮอีกดวย ใหทานไดชมวิวรอบนคร
เซี่ยงไฮมุมสูง ชั้นที่ 259 SKY WALK บนหอไขมุก จากนั้นนําทานลอด อุโมงคเลเซอร ใตแมน้ําหวงผู ลงไป 50 เมตร
ภายในอุโมงคตกแตงดวยเสงเลเซอร เปนรูปตางๆ ตื่นตาตื่นใจ จากนั้นนําทานชมอัญมณีล้ําคา หยก เปนเครื่องประดับที่
นิยมกันอยางแพรหลายเพราะเชื่อวาใสแลวจะชวยปองกันอันตรายได
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานสู ตลาดรอยป อิสระในการเลือกซื้อสิง่ ของที่ระลึกและขนม
พื้นเมืองของเมืองเซี่ยงไฮ นําทานสู โรงงานผาไหม ชมการผลิตผานวมจากรังไหม และผลิตภัณฑที่ทําจากผาไหม

ไมวาจะเปนเสื้อผา ผาพันคอ ฯลฯ

ค่ํา

วันที่หก
เชา

เที่ยง

18.30 น.
22.25 น.

บริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชม โชวกายกรรมอีรา โชวที่ดีที่สุด และลงทุนสรางสรรคสูงที่สุดใน
มหานครเซี่ยงไฮ ตระการตากับจินตลีลาส ผสมผสานกายกรรมลือชื่อ และความทันสมัยเขาดวยกันไวอยางลงตัว จบ
การแสดง นําทานกลับที่พกั PATTAYA HOLIDAYS HOTEL หรือเทียบเทา

บัวหิมะ – ตลาดเซียนหยาง – รถไฟแมเหล็ก – กรุงเทพฯ
บริการอาหาร ณ ที่พกั นําทานเยี่ยมชม ศูนยสมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจําบานที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ฟง
บรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากวาพันป พรอมนวดเทา คลายความเมื่อยลา โดยไมเสียคาใชจา ย นําทานช
อปปงสินคายี่หอดังมากมายที่ ตลาดเซียนหยาง ใหทานตอรองราคาไดเทาที่ทานพอใจ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเยี่ยมชม รานชากอน พรอมชมวิธกี ารชงชาแบบจีนโบราณ ชิมชา
หลายรสชาดและสรรพคุณ พรอมซื้อเปนของฝากคนทางบานสมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน โดยรถไฟ
แมเหล็ก ความเร็ว 431 กม. ตอ ชม. เปนนวัตกรรมใหมของเมืองเซี่ยงไฮ เพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ แอรไลน เที่ยวบินที่ FM 853
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

อัตราคาบริการ ** ไมมีแจกกระเปา**
วันเดินทาง
27 ธ.ค.-1 ม.ค.,28 ธ.ค. 2 ม.ค. 58
29 ธ.ค.-3 ม.ค., 30 ธ.ค.-4 ม.ค.58

ผูใหญ

*ราคาทัวรพิเศษไมมีราคาเด็ก*
39,900.-

พักเดี่ยว
เพิ่มทานละ

7,900.-




**รายการนี้จะเขารานรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการทองเที่ยว แตละรานใชเวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**
เนื่องจากเปนราคาพิเศษ เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว ขอความกรุณาใหทา นตามคณะทองเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากทานตองการที่จะไมทองเที่ยวตามรายการในแตละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาใหทานชําระ
เงินเพิ่ม 2,000 บาท ตอวันตอทาน เนื่องจากราคาทัวร เปนราคาพิเศษซี่งไดรับการสนับสนุนจากการทองเที่ยวและรานคาตางๆ
อัตราคาบริการนี้รวม
- คาตั๋วเครื่องบินระหวางประเทศ ชั้นประหยัด
- คาโรงแรมที่พัก
- คาภาษีสนามบิน
- คาธรรมเนียมวีซาจีน 4 วันทําการปกติ (หนังสือเดินทางไทย)
- คาอาหารตามรายการ
- คาเขาชมสถานที่ทุกแหงตามที่ระบุไวในรายการ
- คาประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- คารถโคชปรับอากาศตามทีร่ ะบุไวในรายการ
*** คาน้ําหนักกระเปา ทานละ 20 กิโลกรัม/ ทาน กรณีที่น้ําหนักเกิน กรุณาชําระคาใชจายสวนน้ําหนักที่เกินเอง ***
-คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
-คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

-ทิปเด็กยกกระเปาประมาณ 5 หยวนตอหอง
-คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาโทรศัพท, วีดีโอ
-คาทิปไกดวันละ 10 หยวนตอวันตอคน, คาทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนตอวันตอคน, หัวหนาทัวรไทยวันละ 10 หยวนตอวันตอคน
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจําทานละ10,000 บาท พรอมสงรายชื่อสมาชิกผูเดินทางใหกับทางบริษัทฯ
- เตรียมเอกสารใหพรอม เพื่อยื่นขอวีซาเขาประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระยอดสวนที่เหลือกอนการเดินทาง อยางนอย 20 วัน
เนื่องดวยสถานทูตจีนไดเปลี่ยนกฎการยื่นวีซาใหม กรุณาเตรียมเอกสารใหครบถวนดวยนะคะ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
3. รูปสี หนาตรงขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเทานั้น **สําคัญมาก** ถายไมเกิน 6 เดือน ไมใชสติ๊กเกอรหรือพริ้นซจาก
คอมพิวเตอร
4. กรณีหนังสือเดินทางคนตางชาติ *** หมายเหตุ!!!ใบอนุญาตการทํางาน ***
4.1.หนังสือเดินทางของคนตางชาติ จายเพิม่ 100 บาท (ยกเวน ไตหวัน/อเมริกัน) เอกสารพาสปอรต + รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน
2 ใบ + ที่อยู
4.2. หนังสือเดินทางคนไตหวัน (ตองกรอกเอกสารเปนภาษาจีน รายละเอียดที่อยู ใบอนุญาตการทํางาน)
4.3.หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 3,700 บาท
5. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบใน
การอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC
กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 สัปดาห
หมายเหตุ : โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิม่ ใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่ม ทานละ 800 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไมรับเลมของทานวีซาในกรณีดังนี้คือ
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง ไวผมยาว แตงหนา ทาปาก
2. นํารูปเกาที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
3. นํารูปถายเลนๆ มีวิวดานหลัง ยืนเอียงขาง ฯลฯ มาตัดใช เพื่อยื่นวีซา
4. นํารูปที่เปนกระดาษสติกเกอร หรือ รูปที่ใชกระดาษพรินซจากคอมพิวเตอร
การยกเลิก
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน คืนหรือหักคาใชจายบางสวนสําหรับกรุปที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการกา
รันตีคามัดจําที่พัก ไมวาโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งไมอาจขอคืนเงินได
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บคาใชจาย 10,000 บาท
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-6 วัน
เก็บคาบริการทั้งหมด 100%

เงื่อนไขในการใหบริการ
1. ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด
2. ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน แตมีการยื่นวีซาไปแลวหรือมีคาใชจาย
อื่นใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาทีจ่ ายไปลวงหนาตามจริงเทานั้น
3. ผูจ องยกเลิกการเดิ นทาง โดยตั๋ว เครื่ อ งบิ นได อ อกไปแลว แต ส ามารถหาผู เดิ นทางใหม มาแทนไดในวั นเดิ ม ผู ย กเลิกต อ ง
รับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑที่สายการบิน
กําหนด และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอื่นๆ เฉพาะเทาที่ไดจายไปลวงหนาตามจริง เชน คาวีซา เปนตน
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว สายการบินและตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหาย
ตางๆที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัย
ธรรมชาติ หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชาหรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน หรือเกิด
ปญหาทางการเมืองจนไมสามารถออกเดินทางได
-กรุณาอยานําสิ่งของมีคาติดตัวหรือนําใสกระเปาเดินทาง มากเกินความจําเปน หากเกิดการเสียหาย // สูญหาย ระหวางการเดินทาง
กรณีกระเปาสัมภาระของทานไดรับความเสียหายระหวางโดยสารเครื่องบิน การเรียกรองคาชดเชยตางๆ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสาย
การบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบตอความสูญเสียนั้นๆ
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทําใหมิสามารถ
เดินทางได รวมถึงกรณียื่นวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนคาใชจายเปนกรณีตามที่เห็นสมควร
-หากผูเดินทางถูกปฏิเสธ เขา-ออกเมือง ของเจาหนาที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไมถูกตองหรือ
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไม
อาจเรียกคาบริการ
คําเตือน !!! สนามบินสุวรรณภูมิ “ไมมีการประกาศเรียกลูกคาขึ้นเครื่อง” หากทานตกเครื่อง ไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์หรือเรียกรองคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุทานละๆ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
*** กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนที่พอใจ
แลวจึงวางมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง ***

กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงเพื่อความสะดวกสําหรับยื่นวีซา จีน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง)_______________________________________________________
เพศ  หญิง  ชาย หนังสือเดินทางเลขที่ ____________ วันที่ออก_________ วันหมดอายุ_____________
สถานภาพ  โสด  แตงงานจดทะเบียน  แตงงานไมจดทะเบียน  หมาย  หยาราง
สัญชาติ_______________________________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปเกิด_________________________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประชาชน _________________________________________________________________________
ที่อยูปจจุบัน ___________________________________________________________________________________
เบอรโทรบาน__________________ เบอรมือถือ___________________ E MAIL ____________________________
ชื่อที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา _____________________________________________________________________
ที่อยูที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา ____________________________________________________________________
เบอรโทรศัพทที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา ____________________________________________________________
สมาชิกในครอบครัว
12.1 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
12.2 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
12.3 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
12.4 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
12.5 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
13. บุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน__________________________ เบอรติดตอ_________________________
14. ในระยะเวลา 1 ป คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบาง ถาไปใหระบุชื่อประเทศ และระบุวันที่เดินทางเขา /ออกดวย
14.1 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________
14.2 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________
14.3 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________
14.4 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________
14.5 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________

