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กาหนดการ
กรุ งเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 19.50-23.35)
เฉิงตู-ฮาร์ บิน (3U8877 : 06.25-11.30)
ร้ านขายเสื้อกันหนาว-คฤหาสน์ วอลการ์
โบสถ์ เซนต์ นิโคลัส-คฤหาสน์ พาฟลอฟ
คฤหาสน์ วอลการ์ -ลานสกี YABULI (รวมค่ า
เข้ า)-นั่งม้ าลากเลื่อน คนละ 1 รอบ
YABULI -หมู่บ้านหิมะ-DREAM HOME
(รวมค่ าเข้ า)-ชมแสงสี กลางคืนถนนแส่ ย่ นุ เจีย
ชมเขาแกะหญ้า-ฮาร์ บิน-เทศกาล“ปิ งเสวีย่ ต้ า
ซื่ อเจีย้ ”(Harbin 2019 International Ice
and Snow Festival)
เกาะพระอาทิตย์ -โชว์ว่ายนา้ แข็ง-ร้ านขาย
สินค้ าพืน้ เมืองรัสเซีย-โบสถ์ เซ็นโซเฟี ย
(ถ่ ายรู ปด้ านนอก)-สวนสตาลิน-อนุสาวรี ย์ฝั่ง
หง-ถนนจงเอียง-ฮาร์ บิน-เฉิงตู
(3U8844 : 20.15-01.50+1)
ถนนโบราณจินหลี-่ เฉิงตู-กรุ งเทพฯ
(3U8145 : 15.00-17.10)

เช้ า

เทีย่ ง เย็น

โรงแรม
HANGKONG HOTEL
✈
หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

X

X





















FUERJIA BINGUAN
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
GUANGDIAN GUOJI HOTEL

หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
WANJIA MINSU

หรื อเทียบเท่า


MEIJU HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
SAILUN JIDI HOTEL
หรื อเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว





X





✈

กรุณาเตรี
ยมค่านทิชุปนหัซีวล่หน้
ทัวย่ ร์นหน้
,ไกด์ากาก
และคนขับรถจานวน 350 หยวน/คนตลอดการเดินทาง
ถนนคนเดิ
-ู โชว์าเปลี
โปรแกรมทัวร์ จีน ฮาร์ บิน...ไก่ ทอดเกลือ หมู่บ้านหิมะ 6วัน5 คืน (3U) - รหัสทัวร์ CH1518123

กาหนดการเดินทาง เดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562
วันแรก
16.30 น.
19.50 น.
23.35 น.

วันทีส่ อง
เช้ า
06.25 น.
11.30 น.
เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า
วันทีส่ าม
เช้ า

กรุ งเทพฯ-เฉิงตู
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชั้ น 4
ประตู 9บริ เ วณ ISLAND-W โดยสายการบิ น SICHUAN AIRLINES โดยมี เ จ้า หน้า ที่ จ ากทาง
บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U8146
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถี งท่าอากาศยานซวงหลิ ง เมืองนครเฉิ งตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น
ที่สุดของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
 พักที่ HANGKONG HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว (โรงแรมทีส่ ายการบินจัดให้ )
เฉิงตู-ฮาร์ บิน-ร้ านขายเสื้อกันหนาว-คฤหาสน์ วอลการ์ -โบสถ์ เซนต์ นิโคลัส-คฤหาสน์ พาฟลอฟ
 รับประทานอาหารเช้ า บริการอาหารแบบกล่อง
เหิ รฟ้าสู่ เมืองฮาร์ บิน โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U8877
ถึงท่าอากาศยาน เมืองฮาร์ บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยูท่ างทิศเหนือสุ ดของประเทศ
จีน มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน และเลื่องชื่อในฐานะเป็ นเมืองน้ าแข็งของประเทศ ซึ่งมีการจัด
เทศกาลฤดูหนาว การแข่งขันแกะสลักน้ าแข็ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะ ร้ านขายเสื้ อกันหนาว ให้ท่านได้เลือกซื้ อตามอัธยาศัย
รั บอุปกรณ์ ชุดกันหนาว แจกฟรี ...หมวก ผ้ าพันคอ ถุงมือ ท่ านละ 1 ชุ ด จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่
คฤหาสน์ วอลการ์ (VOLGA MANOR) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่ วโมง) มี พ้ืนที่ 6 แสนกว่า
ตารางเมตร ใช้ทุนสร้ างหนึ่ งร้ อยห้าสิ บกว่าล้านหยวน ภายในคฤหาสน์วอลการ์ มีห้องพักรับรอง
นักท่องเที่ยวได้ถึง 800 คน มีร้านอาหารที่รับลูกค้าได้ 2,000 คน มีหอ้ งประชุมที่จุได้ 400คน แล้วยัง
มีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของรัสเซี ยอีกมากมาย นาท่านเที่ยวชม โบสถ์ เซนต์ นิโคลัส
เป็ นมหาวิหารสถาปั ตยกรรมสไตล์รัส เซี ย ตัวอาคารท ามาจากไม้ เป็ นสัญลัก ษณ์ ของคฤหาสน์
วอลการ์ ด้า นหน้า ของตัวอาคารมี สัญลัก ษณ์ กางเขนแบบคริ สต์ ออร์ โทดอกซ์ ตัวโบสถ์เคยถู ก
ทาลายไปเมื่อปี ค.ศ.1966 ในยุคการปฏิ วตั ิวฒั นธรรม ในปั จจุบนั ได้ถูกบูรณะให้มีความสวยงาม
เช่ นเดี ยวกับในศตวรรษก่ อน แล้วนาท่านชม คฤหาสน์ พาฟลอฟ อาคารจาลองบรรยากาศรัส เซี ย
ภายในมีการประดับด้วยเครื่ องเรื อนชั้นยอด อีกทั้งชานดาเลี ยร์ ที่สวยงามพร้ อมด้วยเทวทูตทั้ง 12
องค์เมื่อได้เข้าไปสัมผัสจะรู ้ สึกเหมือนอยูใ่ นฉากวรรณกรรมรัสเซี ย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เล่นสกี
ณ ลานสกีภายในคฤหาสน์วอลการ์ (แถมฟรี...สกีล้อยาง คนละ1 รอบ)
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ FUERJIA BINGUAN หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
คฤหาสน์ วอลการ์ -ลานสกี YABULI (รวมค่ าเข้ า)-นั่งม้ าลากเลื่อน คนละ 1 รอบ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
โปรแกรมทัวร์ จีน ฮาร์ บิน...ไก่ ทอดเกลือ หมู่บ้านหิมะ 6วัน5 คืน (3U) - รหัสทัวร์ CH1518123

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า
วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ลานสกี YABULI (ใช้ เวลาเดิ น ทางประมาณ 3.30 ชั่ ว โมง) ตั้ง อยู่ ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของมณฑลเฮยหลงเจียง ที่นี่จะมีฤดูกาลที่ปกคลุมด้วยหิ มะค่อนข้างยาวนาน
ทาให้ทรัพยากรหิ มะในเขตนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ ชัยภูมิเหมาะสาหรับ การเล่นสกี
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ลานสกี YABULI เป็ นลานสกีที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของจีน ลานสกีขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์สกีที่
ทันสมัย และมีบริ การดีเยี่ยมติดอันดับพรี เมี่ยมของทวีปเอเชี ย ที่นี่มีกิจกรรมกี ฬาและสันทนาการ
ของฤดูหนาวอีกมากมายสาหรับทั้งผูใ้ หญ่และเด็ก การเล่นสกีมีหลายระดับความสู งและมีความยาว
รวม 30 กม. นอกจากนี้ ยงั มีลานสกี ที่ยาวที่สุดในโลก 2,660 เมตร จากนั้นนาท่าน นั่งม้ าลากเลื่อน
คนละ 1 รอบ ซึ่ งเป็ นการเล่นสกีอีกแบบที่สนุ กสนานมาก (นัง่ ได้ 4-5 ท่านต่อ 1 คัน) (ราคาทัวร์ ไม่
รวม ค่ าเช่ าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่ างๆ)
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ GUANGDIAN GUOJI HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****
YABULI-หมู่ บ้านหิมะ(THE CHINA SNOW TOWN)-DREAM HOME(รวมค่ าเข้ า )-ชมแสงสี
กลางคืน ถนนแส่ ย่ นุ เจีย(XUE YUN JIE)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหิมะ(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ซึ่ งห่างจากลานสกี YA BULI
93 กิโลเมตร ตั้งอยูต่ ะวันตกเฉี ยงใต้ของแม่น้ าหมู่ตานเจียง เป็ นหมู่บา้ นที่มีหิมะหนากว่า 1เมตร วิว
หมู่บา้ นสวยมาก การก่อสร้างแต่ละบ้านเหมือนกันหมด เข้าไปหมู่บา้ นนี้เหมือนเข้าไปโลกของเทพ
นิ ย าย หมู่ บ ้า นนี้ หิ ม ะตกถึ ง 7เดื อน ใน 1ปี มี ส องฤดู ฤดู ร้อน และฤดู หนาว หน้าร้ อนจะมี ฝ น
เยอะ หน้าหนาวหิ มะเริ่ มตกจากตุลาคมถึงพฤษภาคมปี หน้า ความหนาของหิ มะเฉลี่ยต่อปี ที่ 2 เมตร
ปริ มาณหิ มะที่หนาที่สุดของประเทศจีนและคุณภาพหิ มะดีและสะอาด คนจีนตั้งชื่ อให้เป็ น “THE
CHINA SNOW TOWN”
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม DREAM HOME สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง ซึ่ งเป็ นที่ถ่ายทาหนัง ละคร และรายการ
ต่ า งๆซึ่ งมี ค วามงดงามมาก ตั้ง อยู่ ใ กล้ก ับ ถนนคนเดิ น XUEYUN ที่ นี่ ท่ า นสามารถเห็ น ความ
หลากหลายของ "เห็ดหิมะ" ที่สวยงาม เห็ดหิ มะที่จริ งแล้วเป็ นบ้านแต่ละบ้านที่ติดกัน เป็ นบ้านเล็กๆ
ความสู งเท่ากันหมด ตอนหิ มะลงบนหลังคา ดูเหมือนเห็ ด จึงตั้งชื่ อเห็ ดหิ มะ เป็ นรู ปทรงธรรมชาติ
ของประติ มากรรมหิ มะในที่ นี่ท่านสามารถชมความสวยงามของหมู่บา้ น ซึ่ งเป็ นหิ มะที่ ขาวและ
สะอาดที่สุด ถือว่าเป็ นจุดเด่นที่สุดของหมู่บา้ นแห่งนี้เลยทีเดียว
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ชมแสงสี กลางคื น ถนนแส่ ย่ ุนเจี ย(XUE YUN JIE) ซึ่ งเป็ นถนนหลักเพียงแห่ งเดี ยวของ
หมู่บา้ นหิ มะ มีความยาว 500 เมตร เต็มไปด้วยความหลากหลายของสิ นค้า ท้องถิ่ น ขนม ผลไม้แช่
แข็ง และร้านอาหารต่างๆ อิสระให้ท่านได้ชมบรรยากาศอันสวยงาม และถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
 พักที่ WANJIA MINSU หรื อเทียบเท่า
***โปรดทราบ !! หมายเหตุ: เนื่องจากหมู่บ้านหิมะ รถบัสไม่ สามารถเข้ าไปในหมู่บ้านได้ และ
ที่พักไม่ มีบริการพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้ าต้ องหิว้ กระเป๋าเอง ฉะนั้นลูกค้ าต้ องเตรี ยมสั มภาระของ
ใช้ ส่วนตัว เช่ น ผ้ าเช็ ดตัว แปรงสี ฟัน ยาสี ฟัน แชมพู หมวกอาบน้า รองเท้ าแตะฯลฯ ใส่ กระเป๋าใบ
เล็กเพื่อค้ างคืน สาหรับ 1 คืน
โปรแกรมทัวร์ จีน ฮาร์ บิน...ไก่ ทอดเกลือ หมู่บ้านหิมะ 6วัน5 คืน (3U) - รหัสทัวร์ CH1518123

วันทีห่ ้ า

เขาแกะหญ้ า (YANG CAOSHAN)-ฮาร์ บิ น -เทศกาล“ปิ งเสวี่ ย ต้ าซื่ อเจี้ ย ”(Harbin 2019
International Ice and Snow Festival)
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชม เขาแกะหญ้ า (YANG CAOSHAN) ซึ่ งเป็ นเขาที่สูงที่สุดในหมู่บา้ นนี้ แล้วห่ างจากเมือง
หิ มะประมาณ4.5กิโลเมตร ซึ่ งเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดอีกจุดของหมู่บา้ น สู งกว่าระดับน้ าทะเล
1,235เมตร ซึ่ งเป็ นจุดที่ชมพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตกที่ดีที่สุด จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง
ฮาร์ บิน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง)
เทีย่ ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
เดินทางถึง เมืองฮาร์ บิน เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลื่อง
ชื่อในฐานะเป็ นเมืองน้ าแข็งของประเทศ
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... สุ กตี้ งเป่ ย
นาท่านชม เทศกาล“ปิ งเสวีย่ ต้ าซื่ อเจีย้ ”(Harbin 2019 International Ice and Snow Festival) หรื อ
นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ าแข็งประจาปี ของฮาร์ บิน ปิ งเสวีย่ ต้าซื่ อเจี้ย ที่เมืองฮาร์ บิน
ซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทาให้ฮาร์ บิ้นซึ่ งอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงเหนื อของจีนกลายเป็ นเมืองน้ าแข็ง
สภาพอากาศเย็นจัดทาให้แม่น้ าซงฮัว กลายเป็ นลานน้ าแข็งที่ท้ งั หนาและกว้างใหญ่ ที่ผมู ้ าร่ วมงาน
ใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี้, สเก็ตและสกีกนั อย่างสนุกสนาน มีการนา
น้ าแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็ นรู ปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ าแข็งยามค่าคืนตามอัธยาศัย
(หมายเหตุ : เนื่องจากสถานทีจ่ ัดงานอยู่กลางแจ้ ง หากสภาพอากาศไม่ เอือ้ อานวย อากาศไม่ หนาวจัด
ส่ งผลให้ น้าแข็งละลาย ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการเปลี่ยนแปลงจัดเป็ นรายการอื่นทดแทนให้
ท่าน โดยทีไ่ ม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 พักที่ MEIJU HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันทีห่ ก
เกาะพระอาทิตย์ -โชว์ ว่ายน้าแข็ง-ร้ านขายสินค้ าพื้นเมืองรั สเซีย-โบสถ์ เซ็นโซเฟี ย(ถ่ ายรู ปด้ านนอก)
สวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-ถนนจงเอียง-ฮาร์ บิน-เฉิงตู
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ ไท่ หยางต่ าว ( เกาะพระอาทิตย์ ) เกาะขนาดใหญ่ซ่ ึ งตั้งอยูท่ างตอนเหนื อของแม่น้ าซงฮัว
เจียง มีเนื้ อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิ มเป็ นสถานที่พกั ฟื้ นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์ บิ น
สถานที่สวยงามร่ มรื่ น ชมความงามของเมืองชนบทที่เงี ยบสงบและมีมนต์เสน่ ห์ นับเป็ นสถานที่
อาบแดดที่วิเศษสุ ด นอกจากนั้นยังมีเรื อ จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยุโรปไว้บริ การให้เช่าอีกด้วย
(ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่ าเช่ าอุปกรณ์ ต่างๆ ) ส่ วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยหิ มะก็จะ
กลายเป็ นสถานหย่อนใจในอุดมคติที่เหมาะอย่างยิง่ กับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ าแข็ง เช่น
สเก็ตน้ าแข็ง เลื่อนหิ มะ และชมนิ ทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิ มะประจาปี ของฮาร์ บิ น เกาะ
สุ ริยนั ถื อเป็ นสถานที่จดั แสดงการแกะสลักหิ มะน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทัว่
โลก ซึ่ งปั จจุบนั นี้ ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิ มะน้ าแข็งในอาคารของเกาะสุ ริยนั นี้ ได้
ชมการแกะสลักน้ าแข็งกาแพงเมืองจีน สวนหิ มะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจีน
ท่านสามารถถ่ายรู ปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยูใ่ นนิทรรศการแกะสลักหิ มะน้ าแข็ง
อย่างแท้จริ ง อย่างที่เห็นในปั จจุบนั จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ลานน้ าแข็ง อันกว้างใหญ่ของ “แม่น้ า
ซงฮัวเจียง” ที่ดึงดูดสายตาทุกคนด้วยการ โชว์ ว่ายน้าแข็ง ของเหล่าผูส้ ู งอายุที่อุณหภู มิ -20 องศา
เซลเซียส
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เทีย่ ง
บ่ าย

20.15 น.
01.50 น.+1

วันทีเ่ จ็ด
เช้ า
เทีย่ ง
15.00 น.
17.10 น.

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... เกีย๊ วฮาร์ บิน
นาท่านแวะ ร้ านขายสิ นค้ าพื้นเมืองรั สเซี ย อาทิเช่ น เครื่ องประดับ ให้ท่านได้เลื อกซื้ อสิ นค้าและ
ของพื้นเมืองตามอัธยาศัย แล้วนาท่านเที่ยวชม โบสถ์ เซ็นโซเฟี ย (ถ่ ายรู ปจากด้ านนอก) ซึ่งเป็ น 1 ใน
โบสถ์คริ สต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธพลในฮาร์บิน โบสถ์โซเฟี ย เป็ น
โบสถ์นิกายออร์ โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1907 เป็ นโบสถ์ออร์ โธด็อกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้น
เอเซี ยตะวันออก ชม สวนสตาลิน ริ มฝั่งแม่น้ าซงฮัว โดยสวนแห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซึ่ งมี
รู ปแบบที่รับอิทธิ พลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์ แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ ที่
ห้าวหาญ ทุกท่านจะได้เห็นวิวหิ มะธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรมการเล่นสกีบนแม่น้ าซงฮวา ที่
กลายเป็ นน้ าแข็งทั้งสายน้ า ชมพร้ อมกิ จกรรมบนน้ าแข็งที่แสนสนุ ก เช่ น บันไดน้ าแข็ง แคร่ เลื่อน
หิ มะเป็ นต้น จากนั้นนาท่านชม อนุสาวรี ย์ฝั่งหง ซึ่ งตั้งอยู่ ณ บริ เวณชายฝั่งแม่น้ าซงฮัว เป็ นอนุสรณ์
ระลึ ก ถึ ง ความพยายามของชาวเมื องฮาร์ บิ นที่ พยายามต่ อสู ้ ก ับอุ ท กภัยครั้ งใหญ่ เมื่ อปี ค.ศ.1957
อนุสาวรี ยเ์ ป็ นเสาทรงกลมแบบโรมัน สู ง 13 เมตร บนยอดเสาเป็ นรู ปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา
ทหาร ข้าราชการและนักศึกษาที่ร่วมใจร่ วมแรงกัน แล้วนาท่านสู่ ถนนจงเอียง เป็ นถนนย่านธุ รกิ จ
สายหนึ่งในฮาร์บิน มีความยาว 4 กิโลเมตร ทอดตัวอยูใ่ นเขตต้าหลี่ เป็ นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดง
สถาปั ตยกรรมแบบยุโรป ทั้งลวดลายการตกแต่งอาหารแบบบารอคและไบเซนไทน์ ในเขตต้าหลี่น้ ี
ยัง เป็ นที่ ต้ งั ของวิหารเซนต์โซเฟี ยซึ่ ง เป็ นโบสถ์ค ริ ส ต์นิก ายรั ส เซี ย ออโธดอกซ์ อีก ด้วย จากนั้น
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาร์ บิน
เหิ รฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U8844
ถี งท่าอากาศยานซวงหลิ ง เมื องนครเฉิ งตู เมืองที่มีความเป็ นเมืองจีนอย่างที่ผูค้ นได้จินตนาการไว้
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
 พักที่ SAILUN JIDI HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว****
ถนนโบราณจินหลี-่ เฉิงตู-กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณ
ไว้ได้เป็ นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
สมควรก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู
 เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U8145
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุ ววณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
********ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 10 ท่านขึน้ ไป ***)
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ฮาร์ บิน...ไก่ ทอดเกลือ
หมู่บ้านหิมะ เทศกาลแกะสลักน้าแข็ง 7 วัน 6 คืน (3U)
อัตราค่ าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
กาหนดการเดินทาง

เด็กอายุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่

ราคา
ไม่ รวมตัว๋

วันที่ 24-30 ธันวาคม 2561

36,999 บาท

36,999 บาท

7,500 บาท 25,999 บาท

วันที่ 31 ธันวาคม-6 มกราคม 2562

39,999 บาท

39,999 บาท

7,500 บาท 27,999 บาท

วันที่ 14-20 มกราคม 2562

37,999 บาท

37,999 บาท

7,500 บาท 25,999 บาท

อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่ าตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ ง หากสายการบิ นมีการปรั บราคาภาษี น้ ามันขึ้ น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเ้ ช็คภาษีนา้ มัน ณ วันที่ 22 พ.ย. 61 เป็ นเงิน 2,100 บาท
3. ค่ าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทาการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสื อเดินทางไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทำกำร ชำระค่ ำส่ วนต่ ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ชำระพร้ อมค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นา้ หนักสั มภาระ ท่านละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิน 7
กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ย่อม
อยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุ ร ายาเสพติ ด , บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิ ว าท การแท้ง บุ ต ร, การบาดเจ็ บ เนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ าบริการดังกล่าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ ป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!! ต
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อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม
1. ค่ าทาหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 350 หยวนต่ อคน (เด็กชาระทิปเท่ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทางน้ อยกว่ า 15 ท่ าน ขอเก็บค่ าทิปเพิม่ 50 หยวน / ท่ าน / ทริป
4. ค่ า ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม VAT 7 % และหัก ภาษี ณ ที่ จ่า ย 3 % ในกรณี ที่ ลู ก ค้าต้องการใบก ากับ ภาษี จะต้องบวกค่ า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
5. ค่ าวีซ่าจีนสาหรับชาวต่ างชาติ
เงื่อนไขการทาการจอง และชาระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 1 วัน หลังจากทาการจอง) พร้อมส่ ง
สาเนาหนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ าย จานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่าง) และเอกสาร
ที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิม่ 1,050 บาท (อัตราดังกล่าวข้ างต้ น สาหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น)
3. ชาระส่ วนทีเ่ หลือ ก่อนเดินทาง 20 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายท่านละ 15,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ าใช้ จ่ายทั้งหมด
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่ อนการเดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 ตามนโยบายร่ ว มกับ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง เมื อ งจี น ทุ ก เมื อ ง กาหนดให้ มีการประชาสั ม พัน ธ์ สิ นค้ า พื้นเมื อ งให้
นักท่ องเทีย่ วทัว่ ไปได้ ร้ ู จักคือ ร้ านขายเสื้อกันหนาว, ร้ านขายสินค้ าพืน้ เมือง ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย
เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ นักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ าร้ านทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซึ่งจะ
ใช้ เวลาร้ านละประมาณ 60-90 นาที ซื้ อหรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
หากท่ านปฏิเสธที่จะไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าว ทางบริ ษัทฯ จะขอเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่ านเป็ นจานวนเงิน 400
หยวน/ คน/ วันทีไ่ ม่ เข้ าร้ าน
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การ
สู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถู กปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตราค่ าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชารุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ าเกิดการชารุ ด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขาวเท่านั้น!!
ข้ อห้ าม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง
แขนกุด ซี ทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดา หรื อ
กรอบแว่นสี ดา, ห้ามสวมใส่ เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิว้ และใบหู ท้ งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่ ง
หนังสื อเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
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5. กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้ อมพ่อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
1. สาเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้ อมญาติ
1. สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางทีช่ ื่ อเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสื อชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุ ญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ ากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ ได้
ทางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
• หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
• หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ทเี่ จ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศทีไ่ ม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทาการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 10 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทาความเข้ าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทาวีซ่าจี น ท่าน
จะต้อ งรั บ ผิด ชอบในการอนุ ญ าตให้ เ ข้า -ออกประเทศด้ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก าใน
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รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทาการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจาก
ทางบริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก **
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่างนี!้ !!!
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ...............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน...............................................
ชื่ อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตาแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุ ณากรอกชื่ อสถานที่ทางาน/ ทีอ่ ยู่ ทีเ่ คยทางาน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
..............

(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
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