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โบสถ์ เซ็นโซเฟี ย (ถ่ ายรูปจากด้ านนอก)
ร้ านขายสินค้าพืน้ เมืองรัสเซีย-ฮาร์ บนิ้
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HAIZUN HOLIDAY INN
หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ จํานวน 210 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง ***

กําหนดการเดินทาง เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2560
วันแรก
23.30 น.
วันที่สอง
02.25 น.
08.20 น.

เที่ยง
บ่ าย

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน
NOK SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้กบั ท่าน
สนามบินดอนเมือง-ต้าเหลียน-ถนนเลียบทะเล-สะพานเป่ ยต้าเฉียว-จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสื อ
จัตุรัสชิงไห่ -ร้ านจาหน่ ายอาหารพืน้ เมืองทะเล-ถนนคนเดินต้าชาง
เหิรฟ้าสู่ เมืองต้าเหลียนโดยสายการบิNOK
น SCOOT เที่ยวบินทีXW872
่
(ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิ) น
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติต้าเหลียนโจวสุ ยจึ เมืองต้าเหลียน เป็ นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่สาํ คัญมา
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดิยทางสู่ ถนนเลียบทะเล ชม
ทิวทัศน์ริมทะเลอันสวยงามของต้าเหลียนและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทั้งโรงแรมเก่าแก่ บ้านพักผูน้ าํ ยุค
ต่างๆ ที่แวดล้อมด้วยแมกไม้ร่มรื่ น พร้อมให้ท่านถ่ายรู ปที่หน้า เกาะป้างฉุย หรื อ เกาะด้ามค้อน ที่มี
ชื่อเสียง จากนั้นนําท่านชม สะพานเป่ ยต้าเฉียว หรื อ สะพานเหนือ มีความยาว 230 เมตร สร้าง
เสร็ จปี ค.ศ.1987 ตั้งอยูร่ ิ มทะเลอันสวยงาม บนสะพานมีช่องคนเดินกว้าง 8 เมตร มีศาลาชมทิวทัศน์
ในมุมมองที่สวยงาม เป็ นจุด ท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งของเมืองต้าเหลียน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสื อ จัตุรัสแห่งนี้มีพ้นื ที่ 15,700 ตารางเมตร เป็ นเขตทิวทัศน์
ชายทะเล ภายในจัตุรัส ได้ใช้หินชื่อ “ฮวากังเหยียนต้าหลีสือ” กว่า 500 ชิ้น มาแกะสลักเป็ นรู ปเสือ 6
ตัว ที่มีท่าทางที่แตกต่างกัน มีความยาว 35.5 เมตร กว้างและสูง 6.5 เมตร เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองต้า
เหลียนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผูม้ าท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสชิงไห่ ซึ่งเป็ นจัตุรัสที่มี
พื้นที่ใหญ่ที่สุดของเมืองต้าเหลียน รอบจัตุรัสจะมีกระถางที่มีลกั ษณะแตกต่างกันทั้งหมด 9 ใบ แต่
ละใบจะมีตวั อักษรจีนแกะสลักไว้ว่า “ ความสามัคคีของชาติจีนจงเจริ ญ ” นําท่านเดินทางสู่ ร้ าน
จําหน่ ายอาหารพื้นเมืองทะเล ที่มีชื่อเสียงของต้าเหลียน จากนั้นนําท่านชม ถนนคนเดินต้าชาง เป็ น
แหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสียงของเมืองต้าเหลียน ศูนย์รวมของร้านอาหาร สิ่งค้า เสื้อผ้าแฟชัน่ มากมาย
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 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ HAIZUN HOLIDAY INN EXPRESS หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
ต้าเหลียน-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-บ้านนายพลตระกูลจาง
ร้ านภาพวาดขนเป็ ด-ถนนจงเจีย
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (ใช้ ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองที่ในอดีตเคย
อยูใ่ ต้การปกครองของรัสเซียจนถึง ปี ค.ศ. 1931 จึงตกเป นของญี่ปุ่น และกลับมาอยูภ่ ายใต้การดูแล
ของรัสเซียอีกครั้งในปี ค.ศ. 1945
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที่ได้รับการ
ดูแลรักษาเป็ นอย่างดีและมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงที่กรุ งปักกิ่งแต่มีขนาดเล็ก
กว่า นําท่านชม ถนนโบราณหม่านชิง หรื อ ถนนแมนจู ที่มีบรรยากาศแบบโบราณเหมือนนําท่าน
กลับสู่อดีตเมื่อสามร้อยกว่าปี ที่แล้ว นําท่านเดินทางสู่ บ้ านนายพลตระกูลจาง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1914 บนพื้นที่ 36,000 ตารางเมตร เป็ นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสวนจีนโบราณและบ้านสไตล์
ยุโรป ซึ่งผูเ้ ป็ นพ่อ นายพลจางจั้วหลิน และลูกชายนายพลจางเสวียเหลียน ทั้งสองเป็ นทหารระดับ
นายพลก๊กมินตัง๋ ถือเป็ นนายทหารที่รักชาติมีส่วนสําคัญในสงครามขับไล่ญี่ปุ่น จนได้รับการจารึ ก
ในหน้าประวัติศาสตร์ จากนั้นนําท่านแวะ ร้ านภาพวาดขนเป็ ด ที่ทาํ จากขนสัตว์ นํามา
ประดิษฐ์ประดอยได้อย่างงดงามมากซึ่งจะทําให้ท่านเพลิดเพลินและประทับใจกับภาพวาดของจิตร
กรของชาวเสิ่นหยางอย่างไม่รู้ลืม
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ถนนจงเจีย เมืองเสิ่นหยางให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหาสิ่งของที่ถูกอกถูกใจ
ฝากญาติสนิทมิตรสหายของท่าน
 พักที่ TAWAN HOLIDAY INN EXPRESS หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
เสิ่นหยาง-ฉางชุน-วังปูย-ี กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก )-จัตุรัสวัฒนธรรม
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฉางชุน (ใช้ ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองฤดูใบไม้ผลิแห่ง
เขตเหนือของจีน แต่เดิมฉางชุนเป็ นศูนย์กลางอํานาจของเผ่าแมนจู เมื่อญี่ปุ่นเข้ายึดครองเขต
แมนจูเรี ย ค.ศ.1938-1945 ได้สถาปนาเป็ นรัฐแมนจูกวั และได้ประกาศตั้งฉางชุนเป็ นเมืองหลวงหลัง
ญี่ปุ่นสิ้นอํานาจ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชม วังปูยี หรื อ พระราชวังจอมปลอม ซึ่งเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิปูยี จักรพรรดิ
องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิงหรื อกษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายของแผ่นดิน นอกจากนี้ให้ท่านชมห้องหับต่างๆ
ที่ปูยเี คยใช้นอน , นัง่ สูบบุหรี่ , อ่านหนังสือ และใช้ความคิดตามลําพัง มีรูปภาพและจดหมายให้เห็น
ภาพในช่วงนั้น และจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวิตความเป็ นอยูใ่ นวัง นําท่าน กระทรวงทั้งแปดของ
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แมนจู (ชมภายนอก ) ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองฉางชุน บนถนนซินหมิน จากนั้นนําท่านชม จัตุรัส
วัฒนธรรม ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองฉางชุน มีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
พาณิ ชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศและ
กระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างแล้วเสร็ จเมื่อปี.ศ.1936
ค สัมผัสชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวพื้นเมืองหมัน่ โจว
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ MINGREN HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
ฉางชุน-ฮาร์ บนิ้ -โรงงานเบียร์ ฮาร์ บนิ้ (ฟรี !! เบียร์ ท่ านละ 1 แก้ว)-ถนนโบราณกวนตง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์ บนิ้ (ใช้ ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ
มณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลื่องชื่อในฐานะเป็ นเมืองนํ้าแข็งของประเทศ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทาง ชม โรงงานเบียร์ ฮาร์ บนิ้ สร้างขึ้นเมื่อค .ศ. 1900 มีประวัติศาสตร์กว่า 100 ปี แล้ว
ปัจจุบนั ผลิตเบียร์มากกว่า 3 แสนตันต่อปี ปริ มาณการดื่มเบียร์โดยเฉลี่ยของชาวฮาร์บินจัดอยูอ่ นั ดับ
ที่หนึ่งของจีน (ฟรี !! เบียร์ ท่ านละ 1 แก้ว) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณกวนตง ถนนที่มี
ความที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงของฮาร์ บิ้นเส้นหนึ่งที่มาแล้วไม่ควรพลาด มีสินค้าท้องถิ่น
ของที่ระลึก ของกิน ของใช้ นานาชนิด ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งอย่างจุใจ
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ WEIJING HOLIDAY INN EXPRESS หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
โดมแกะสลักนํา้ แข็งปิ งเสวีย่ ต้าซื่ อเจีย้ -ถนนจงเอียง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-โบสถ์ เซ็นโซเฟี ย
(ถ่ ายรูปจากด้ านนอก)-ร้ านขายสินค้าพืน้ เมืองรัสเซีย-ฮาร์ บนิ้ -นั่งรถไฟความเร็วสู ง-ต้าเหลียน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชม โดมแกะสลักนํา้ แข็งปิ งเสวีย่ ต้าซื่ อเจีย้ หลังจากเทศกาลแกะสลักนํ้าแข็งปิ ดลง ความ
ต้องการชมแกะลักนําแข็งของนักท่องเที่ยวยังไม่หยุดลง ทางสวนจึงสร้างสวนแกะลักนํ้าแข็งในโดม
ขึ้นมา เพื่อเอาใจนัดท่องเที่ยวได้ท้งั ปี สวนนี้กว้าง6000 ตารางเมตร อุณหภูมิอยูท่ ี่ ลบ 7-10 องศา ใช้
นํ้าแข็ง 1 หมื่นลูกบาตรเมตร แกะสลักสิ่งต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของตามอัธยาศัย จากนั้นนํา
ท่านสู่ ถนนจงเอียง เป็ นถนนย่านธุรกิจสายหนึ่งในฮาร์บิ้น มีความยาว 4 กิโลเมตร ทอดตัวอยูใ่ น
เขตต้าหลี่ เป็ นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทั้งลวดลายการตกแต่ งอาหาร
แบบบารอคและไบเซนไทน์ ในเขตต้าหลี่น้ ียงั เป็ นที่ต้งั ของวิหารเซนต์โซเฟี ยซึ่งเป็ นโบสถ์คริ สต์
นิกายรัสเซียออโธดอกซ์อีกด้วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริ เวณชายฝั่งแม่น้ าํ ซงฮัว เป็ นอนุสรณ์ระลึกถึงความ
พยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสูก้ บั อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 อนุสาวรี ยเ์ ป็ นเสา

คํา่

วันที่เจ็ด
เช้ า
09.30 น.
14.00 น.

ทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็ นรู ปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ
และนักศึกษาที่ร่วมใจร่ วมแรงกัน นําท่านชม สวนสตาลิน ริ มฝั่งแม่น้ าํ ซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูก
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์
แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่หา้ วหาญ ทุกท่านจะได้เห็นวิวหิมะธรรมชาติที่สวยงาม นําท่านชม โบสถ์
เซ็นโซเฟี ย (ถ่ ายรูปจากด้ านนอก) ซึ่งเป็ น 1 ในโบสถ์คริ สต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่
ได้เข้ามามีอิทธพลในฮาร์บิ้น โบสถ์โซเฟี ย เป็ นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค .ศ 1907
เป็ นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออก จากนั้น นําท่านแวะ ร้ านขายสินค้า
พื้นเมืองรัสเซีย อาทิเช่น เครื่ องประดับ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของพื้นเมืองตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็ วสูง เมืองฮาร์ บนิ้ เพื่อโดยรถไฟความเร็ วสูงสู่ เมืองต้าเหลียน
(ใช้ ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ด้วยความเร็ วขณะวิ่งให้บริ การ 217 ไมล์ต่อชัว่ โมง
หรื อราว 350 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ส่วนความเร็ วสูงสุดคือ 245ไมล์ต่อชัว่ โมง หรื อ 394 กิโลเมตรต่อ
ชัว่ โมง (หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสู งในเมืองจีน ผู้โดยสารจําเป็ นจะต้องดูแลและ
ยกกระเป๋าขึน้ -ลงสถานีด้วยตัวเอง จึงควรใช้ กระเป๋าเดินทางแบบคันชักที่มลี ้อลากขนาดพอสมควร
ไม่ใหญ่ จนเกินไปเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการเข้ า – ออกจากขบวนรถ และ ห้ ามนํา มีด ของ
มีคมทุกชนิด และไฟแช็คเข้ าไปในขบวนรถ)
 พักที่ HAIZUN N HOLIDAY INN EXPRESS หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
ต้าเหลียน-สนามบินดอนเมือง
 รับประทานอาหารเช้ า แบบกล่อง
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินNOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW871 (ไม่ รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    

************ ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ ************
     ซื่ อสัตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา     
( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 15 ท่ านขึน้ ไป *** )

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง

**ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่ องจากทาง
บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก**

ต้ าเหลียน เสิ่ นหยาง ฉางชุน ฮาร์ บนิ้ 7 วัน 5 คืน
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ านราคาท่ านละ

พักเดีย่ ว จ่ ายเพิม่

วันที่ 19-25 มิถุนายน 2560

26,799 บาท

5,500 บาท

วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2560

28,799 บาท

5,500 บาท

วันที่ 21-27 สิ งหาคม 2560

28,799 บาท

5,500 บาท

วันที่ 18-24 กันยายน 2560

26,799 บาท

5,500 บาท

วันที่ 16-22 ตุลาคม 2560

27,799 บาท

5,500 บาท

กําหนดการเดินทาง

(ไม่มรี าคาเด็ก)

ราคาพิเศษ ไม่ มีราคาเด็กและไม่ รับจอยแลนด์

หมายเหตุ :

ราคาทัวร์ นี้ ไม่มรี าคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจากสภาวะ
นํา้ มันโลกที่มกี ารปรับราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนาํ้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่ง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ้ามัน
เพิ่มเติมจากราคาที่กาํ หนดไว้)
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (พาสปอร์ ตไทย)
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มี
การเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
คุม้ ครองผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูง
กว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรม
ธรรม์ ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสาร
รับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่ านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภาพ ท่ าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่เจ้าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนีอ้ ตั ราเบีย้ ประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ , ตกอยูภ่ ายใต้
อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
 กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ รวม 210 หยวน (เด็กชําระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
 ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่ านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้ กบั บริษัททัวร์ เท่ านั้น
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน

2. เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่วนให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น กรณี ที่กองตรวจคนเข้า
เมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเส ธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
5. การยกเลิก
5.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริง
5.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริง
5.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริง
5.4
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน
เก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ปที่มกี ารกา
รันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงิน
มัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผูเ้ ดินทางขั้นตํ่าผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน , ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย , การถูกทําร้าย ,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน ,
การก่อจลาจล หรื อ กรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพล าด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ ยวบางรายการ , ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสื อเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้องไม่มกี าร ชํารุด
ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชํารุด เจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้ )
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ ายหน้ าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พื้นหลังสีขาวเท่ านั้น ยิม้ ห้ ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ าและใบหูท้งั สอง
ข้ างชัดเจน และห้ ามสวมเสื้ อสีขาว เช่ น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ ไม่สวมเครื่ องประดับ สร้ อย
ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่ ส ติก๊ เกอร์ หรื อรูปพริ้นจาก
คอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตาํ่ กว่า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้ อมพ่อแม่/ เดินทางพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
5.1.1 สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุตาํ่ กว่า6 ปี ต้องใช้ สูตบิ ัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้ อมญาติ
5.2.1 สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุตาํ่ กว่า6 ปี ต้องใช้ สูตบิ ัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ เดินทางใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทํางานตัวจริ งเท่านั้น! ! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ต่าํ กว่3า – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์

6.3 สําเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ100,000
่า
บาท
6.5 กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั
จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางาน
ในประเทศไทยเท่ านั้น หากไม่ได้ ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
1. กรณี หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
2. สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง
เอกสารยืน่ วีซ่า
3. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
4. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิม่ เติมหรื อ
เปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่อไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
 นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นํารู ปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า
 นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
 ยื่นวีซ่าด่ วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิม่ ท่ านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย
ไม่สามารถขอวีซ่าด่ วนได้)
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า**

พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี้!!!!
**เนื่ องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุณากรอกข้ อมูลดังต่อไปนี*้ *
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME..............................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส......................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้าน......................................มือถือ............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้าน.....................................................
ชื่ อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..................................................................
ตําแหน่ งงาน
.........................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....……………………………
............................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สํ าคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่ องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูล
โดยตรงกับท่ าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่........... เดือน.........................ปี ...................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ

เมื่อวันที่.......... เดือน.........................ปี ..................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ........................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ที่ทํางาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพื่อใช้ ในการขอยื่นวีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

