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YABULI -หมู่บ้ำนหิมะ-DREAM HOME
(รวมค่ำเข้ ำ)-ชมแสงสีกลำงคืนถนนแส่ ย่ นุ เจีย



WANJIA MINSU(HOME
  STAY ในบริเวณหมู่บ้ำน
หิมะ) หรื อเทียบเท่ ำ

5

ชมเขำแกะหญ้ ำ-ภำพเขียน ICE AND SNOW
ฮำร์ บิน-เทศกำล“ปิ งเสวีย่ ต้ ำซื่ อเจีย้ ”(Harbin 2020
International Ice and Snow Festival)



 

WEIJING JIARI HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว

6

โบสถ์ เซ็นโซเฟี ย(ถ่ ำยรู ปด้ ำนนอก)-ถนนจงเอียง
อนุสำวรีย์ฝั่งหง-โชว์ ว่ำยนำ้ แข็ง-เกำะพระอำทิตย์



 

WEIJING JIARI HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว

7

สนำมบินฮำร์ บิน-เทียนสิ น (CA1678: 08.30-10.55)
ถนนวัฒนธรรมโบรำณ-ถนนสไตล์ อิตำลี-วิวแม่ นำ้
ไห่ เหอ-ถ่ ำยรู ปชิงช้ ำสวรรค์ เทียนจิน อำย-กรุงเทพฯ
(CA749: 20.25-00.40+1)



 ✈

2
3

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ
กรุงเทพฯ-เทียนสิ น (CA750: 01.40-07.10)
สวนจิง้ หยวน-ถนนอู่ต้ำเต้ ำ-สนำมบินเทียนสิ น
ฮำร์ บิน (CA1677: 18.50-21.00)
ลำนสกี YABULI (รวมค่ำเข้ ำ)-นั่งม้ ำลำกเลื่อน คน
ละ 1 รอบ

WEIJING JIARI HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว
GUANGDIAN INTER
หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว

CODE: SCH10

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จำนวน 250 หยวน/คน ตลอดกำร
เดินทำง
กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 9-15
มกรำคม / 9-15 กุมภำพันธ์ 2563
วันแรก
22.30 น.

วันที่สอง
01.40 น.
07.10 น.
เช้ ำ

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ ำงประเทศ) ชั้ น 4
ประตู 9 บริ เวณ ISLAND-U สำยกำรบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอย
ต้อนรับ และอานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
กรุงเทพฯ-เทียนสิ น-สวนจิง้ หยวน-ถนนอู่ต้ำเต้ ำ-สนำมบินเทียนสิ น-ฮำร์ บิน
เหินฟ้าสู่ เทียนสิ น โดยสำยกำรบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA750
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนำมบินเทียนสิ น เมือ งเอกเทศ 1 ใน 4 ของจีนรวมทั้งปั กกิ่ง เซี่ ยงไฮ้ ฉงชิ่ง ตั้งอยูท่ ิศ
ตะวันตก ห่ างออกไปจากปั กกิ่ งประมาณ 160 ก.ม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื อง จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ภตั ตาคาร
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ สวนจิ้งหยวน เป็ นสิ่ งก่อสร้างแบบไม้และอิฐที่สร้างขึ้นในสไตล์ญี่ปุ่นผสมกับ
สเปน เป็ นต้น แบบบ้านสวนในสมัยที่ เทีย นสิ น เป็ นเขตเช่ า ยังเคยเป็ นบ้านของรั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงรัฐบาล Beiyang ประจาประเทศญี่ปุ่น และยังเป็ นที่พกั ของฮ่องเต้องค์สุดท้าย จักรพรรดิผู่
อี๋ และ ฮองเฮา ต่อมายังเป็ นที่อยูอ่ าศัยของคนมีชื่อเสียงคนอื่นๆ และสามัญชนอีกด้วย ถึงแม้จะตั้งอย

ในเมื อ ง แต่ มี ค วามเงี ย บสงบ ผ่ อ นคลาย เป็ นที่ รั ก ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ช อบสิ่ ง ก่ อ สร้ า งและ
ประวัติศาสตร์

CODE: SCH10
เที่ยง
 รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร
บ่ ำย

นาท่านเดินทางสู่ ถนนอู่ต้ำเต้ ำ เป็ นเขตเช่าของอังกฤษมาตั้งแต่ปี1903 หลังจากเป็ นเขตเช่าได้มีการ
สร้า งตึก ต่า งๆ และที่พ กั อาศัย ทาให้เ ป็ นเขตพักอาศัย ที่มี ระดับสู ง ตอนนี้ ยังมี บา้ นที่ส ร้างแบบ
ประเทศต่างๆ ผสมแบบจีนกว่า 2,000 หลัง ถือ ว่าเป็ นงานสถาปั ตยกรรมโลกเลยก็ว่าได้ จากนั้น
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินเทียนสิน

18.50 น.

เหินฟ้าสู่ เมืองฮำร์ บิน โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA1677

21.00 น.

เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนเมืองฮำร์ บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยูท่ างทิศเหนือสุ ดของ
ประเทศจีน มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน และเลื่องชื่อในฐานะเป็ นเมืองน้ าแข็งของประเทศ ซึ่งมี
การจัดเทศกาลฤดูหนาว การแข่งขันแกะสลักน้ าแข็ง นาท่านเดินทางสู่ที่พกั
 พักที่ WEIJING JIARI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****

CODE: SCH10
วันที่สำม
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

คำ่

ลำนสกี YABULI (รวมค่ำเข้ ำ)-นั่งม้ ำลำกเลื่อน คนละ 1 รอบ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่ านรั บอุ ป กรณ์ ชุดกันหนาว แจกฟรี ...หมวก ผ้ าพันคอ ถุ งมือ ท่ านละ 1 ชุ ด จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ลำนสกี YABULI (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชั่วโมง)ตั้งอยูท่ ี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ของมณฑลเฮยหลงเจียง ที่นี่จะมีฤดูกาลที่ปกคลุมด้วยหิมะค่อนข้างยาวนาน ทาให้ทรัพยากรหิมะใน
เขตนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ ชัยภูมิเหมาะสาหรับ การเล่นสกี
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสู่ ลำนสกี YABULI เป็ นลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ลานสกีขนาดใหญ่ทมี่ ีอุปกรณ์สกีที่
ทันสมัย และมีบริ การดีเยี่ยมติดอันดับพรี เมี่ยมของทวีปเอเชีย ที่นี่มีกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ
ของฤดูหนาวอีกมากมายสาหรับทั้งผูใ้ หญ่และเด็ก การเล่นสกีมีหลายระดับความสู งและมีความยาว
รวม 30 กม. นอกจากนี้ ยงั มี ลานสกี ที่ยาวที่สุดในโลก 2,660 เมตร จากนั้นนาท่าน นั่งม้ ำลำกเลื่อน
คนละ 1 รอบ ซึ่งเป็ นการเล่นสกีอีกแบบที่สนุ กสนานมาก (นั่งได้ 4-5 ท่านต่อ 1 คัน) (รำคำทัวร์ ไม่
รวม ค่ำเช่ ำอุปกรณ์ และกิจกรรมต่ ำงๆ)

 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ GUANGDIAN INTER HOTEL หรือเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****

CODE: SCH10
วันที่สี่
เช้ ำ

เที่ยง

YABULI-หมู่บ้ำนหิ มะ(THE CHINA SNOW TOWN)-DREAM HOME(รวมค่ ำเข้ ำ)-ชมแสงสี
กลำงคืนถนนแส่ ย่ นุ เจีย(XUE YUN JIE)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนหิมะ (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง) ซึ่งห่างจากลานสกี YA BULI
93 กิโลเมตร ตั้งอยูต่ ะวันตกเฉี ยงใต้ของแม่น้ าหมู่ตานเจียง เป็ นหมู่บา้ นที่มีหิมะหนากว่า 1เมตร วิว
หมู่บา้ นสวยมาก การก่อสร้างแต่ละบ้านเหมือนกันหมด เข้าไปหมู่บา้ นนี้ เหมือนเข้าไปโลกของเทพ
นิ ย าย หมู่ บ ้า นนี้ หิ ม ะตกถึ ง 7 เดื อ น ใน 1 ปี มี สองฤดู ฤดู ร้ อ นและฤดู ห นาว หน้า ร้ อ นจะมี ฝ น
เยอะ หน้าหนาวหิ มะเริ่ มตกจากตุลาคมถึงพฤษภาคมปี หน้า ความหนาของหิมะเฉลี่ยต่อปี ที่ 2 เมตร
ปริ มาณหิ มะที่หนาที่สุดของประเทศจีนและคุณภาพหิ มะดีและสะอาด คนจีนตั้งชื่อให้เป็ น “THE
CHINA SNOW TOWN”
หมำยเหตุ : หำกสภำพอำกำศไม่ เอื้ออำนวย อำกำศไม่ หนำวจัด ส่ งผลให้ หิมะละลำย ทำงบริษัทฯ จะ
ไม่ มีกำรคืนเงิน หรื อเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้ ทุกกรณี

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

CODE: SCH10
บ่ ำย
นาท่านชม DREAM HOME สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่ งเป็ นที่ถ่ายทาหนัง ละคร และรายการ
ต่ า งๆ ซึ่ งมี ค วามงดงามมาก ตั้ง อยู่ใ กล้กับ ถนนคนเดิ น XUEYUN ที่ นี่ ท่ า นสามารถเห็ น ความ
หลากหลายของ “เห็ดหิมะ” ที่สวยงาม เห็ดหิมะที่จริ งแล้วเป็ นบ้านแต่ละบ้านที่ติดกัน เป็ นบ้านเล็กๆ
ความสู งเท่ากันหมด ตอนหิ มะลงบนหลังคาดูเหมือนเห็ด จึงตั้งชื่อเห็ดหิ มะ เป็ นรู ปทรงธรรมชาติ
ของประติมากรรมหิ มะในที่ นี่ท่านสามารถชมความสวยงามของหมู่ บา้ น ซึ่ งเป็ นหิ มะที่ขาวและ
สะอาดที่สุด ถือว่าเป็ นจุดเด่นที่สุดของหมู่บา้ นแห่ งนี้ เลยทีเดี ยว หมำยเหตุ : หำกสภำพอำกำศไม่
เอื้ออำนวย อำกำศไม่ หนำวจัด ส่ งผลให้ หิมะละลำย ทำงบริ ษัทฯ จะไม่ มีกำรคืนเงิน หรื อเปลี่ยน
โปรแกรมใดๆ ทดแทนให้ ทุกกรณี

คำ่

 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... อาหารตงเป่ ย
นาท่าน ชมแสงสี กลำงคืน ถนนแส่ ยุ่นเจีย (XUE YUN JIE) ซึ่ งเป็ นถนนหลักเพียงแห่ งเดี ยวของ
หมู่บา้ นหิ มะ มีความยาว 500 เมตร เต็มไปด้วยความหลากหลายของสิ นค้า ท้องถิ่น ขนม ผลไม้แช่
แข็ง และร้านอาหารต่างๆ อิสระให้ท่านได้ชมบรรยากาศอันสวยงาม และถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก

CODE: SCH10

 พักที่ WANJIA MINSU (HOME STAY ในบริเวณหมู่บ้ำนหิมะ) หรื อเทียบเท่ ำ

***โปรดทรำบ !! หมำยเหตุ : เนื่องจำกหมู่บ้ำนหิมะ รถบัสไม่ สำมำรถเข้ ำไปในหมู่บ้ำนได้ และ
ที่พักไม่ มีบริกำรพนักงำนยกกระเป๋ำ ลูกค้ ำต้ องหิ้วกระเป๋ำเอง ฉะนั้นลูกค้ ำต้ องเตรียมสั มภำระของ
ใช้ ส่วนตัว เช่ น ผ้ ำเช็ ดตัว แปรงสี ฟัน ยำสี ฟัน แชมพู หมวกอำบน้ำ รองเท้ ำแตะฯลฯ ใส่ กระเป๋ำใบ
เล็กเพื่อค้ำงคืน สำหรับ 1 คืน

CODE: SCH10
วันที่ห้ำ
เช้ ำ

เที่ยง

เขำแกะหญ้ ำ (YANG CAOSHAN)-ภำพเขียน ICE AND SNOW-ฮำร์ บิน-เทศกำล“ปิ งเสวี่ยต้ ำซื่ อ
เจีย้ ”(Harbin 2020 International Ice and Snow Festival)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านชม เขำแกะหญ้ ำ (YANG CAOSHAN) ซึ่ งเป็ นเขาที่สูงที่สุดในหมู่บา้ นนี้ แล้วห่างจากเมือง
หิมะประมาณ 4.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดอีกจุดของหมู่บา้ น สู งกว่าระดับน้ าทะเล
1,235 เมตร ซึ่งเป็ นจุดที่ชมพระอาทิตย์ข้ นึ และพระอาทิตย์ตกที่ดีที่สุด

จากนั้นนาท่านชม ภำพเขียน ICE AND SNOW ซึ่งเกิดจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้สร้าง
ไว้อย่างงดงาม ตั้งอยูใ่ นระดับน้ าทะเล 1,370 เมตร ช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยติดลบถึง 30 องศา จึง
ทาให้บริ เวณนี้ มีหิมะปกคลุมหนาแน่น ให้ท่านได้สมั ผัสความสวยงามของหมู่บา้ นแห่ งนี้ ท่านจะได้
ตื่นตาตื่นใจกับบ้านโจร สวนสัตว์ชมสัตว์ต่างๆในเมืองหนาว เช่น หมีดา หมาป่ า กวาง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

CODE: SCH10
บ่ ำย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮำร์ บิน (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่ วโมง) เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลง
เจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลื่องชื่อในฐานะเป็ นเมืองน้ าแข็งของประเทศ

คำ่

 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม เทศกำล “ปิ งเสวี่ยต้ ำซื่ อเจีย้ ” (Harbin 2020 International Ice and Snow Festival) หรื อ
นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ าแข็งประจาปี ของฮาร์บิน ปิ งเสวีย่ ต้าซื่ อเจี้ย ที่เมืองฮาร์บิน
ซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทาให้ฮาร์บิ้นซึ่งอยูท่ างตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็ 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
หมำยเหตุ : เนื่องจำกสถำนที่จัดงำนอยู่กลำงแจ้ ง หำกสภำพอำกำศไม่ เอื้ออำนวย อำกำศไม่ หนำวจัด
ส่ งผลให้ น้ำแข็งละลำย ทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงจัดเป็ นรำยกำรอื่นทดแทนให้
ท่ ำน โดยที่ไม่ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำและไม่ มีกำรคืนเงินในทุกกรณี

CODE: SCH10

วันที่หก
เช้ ำ

 พักที่ WEIJING JIARI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****
โบสถ์ เซ็นโซเฟี ย(ถ่ ำยรูปด้ ำนนอก)-ถนนจงเอียง-อนุสำวรีย์ฝั่งหง-โชว์ ว่ำยนำ้ แข็ง-เกำะพระอำทิตย์
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม โบสถ์ เซ็นโซเฟี ย (ถ่ ำยรู ปจำกด้ ำนนอก) ซึ่งเป็ น 1 ในโบสถ์คริ สต์ 17 แห่ ง ซึ่งแสดง
ถึงวัฒนธรรมรัสเซี ยที่ได้เข้ามามี อิทธิพลในฮาร์บิน โบสถ์โซเฟี ยเป็ นโบสถ์นิกายออร์โธด็อ กซ์ที่
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1907 เป็ นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออก

CODE: SCH10

เที่ยง
บ่ ำย

แล้วนาท่านสู่ ถนนจงเอียง ฟรี ไอติมพื้นเมืองคนละ 1 แท่ ง เป็ นถนนย่านธุรกิจสายหนึ่งในฮาร์บิน มี
ความยาว 4 กิโลเมตร ทอดตัวอยูใ่ นเขตต้าหลี่ เป็ นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงสถาปั ตยกรรมแบบ
ยุโรป ทั้งลวดลายการตกแต่งอาหารแบบบารอคและไบเซนไทน์ ในเขตต้าหลี่ น้ ี ยังเป็ นที่ต้ งั ของ
วิหารเซนต์โซเฟี ยซึ่งเป็ นโบสถ์คริ สต์นิกายรัสเซี ยออโธดอกซ์อีกด้วย จากนั้นนาท่านชม อนุสำวรี ย์
ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริ เวณชายฝั่งแม่น้ าซงฮัว เป็ นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บิน
ที่พยายามต่อ สู ้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ. 1957 อนุ สาวรี ยเ์ ป็ นเสาทรงกลมแบบโรมัน สู ง 13
เมตร บนยอดเสาเป็ นรู ปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการและนักศึกษาที่ร่วมใจร่ วม
แรงกัน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ลานน้ าแข็ง อันกว้างใหญ่ของ “แม่น้ าซงฮัวเจียง” ที่ดึงดูดสายตา
ทุกคนด้วยการ โชว์ ว่ำยน้ำแข็ง ของเหล่าผูส้ ูงอายุที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... สุ กี้ตงเป่ ย
นาท่านสู่ เกำะพระอำทิตย์ (รวมรถแบตเตอรี่) เกาะขนาดใหญ่ซ่ ึงตั้งอยูท่ างตอนเหนือของแม่น้ า ซง
ฮัวเจียง มีเนื้ อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็ นสถานที่พกั ฟื้ นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิ้น
สถานที่สวยงามร่ มรื่ น ชมความงามของเมื องชนบทที่เงียบสงบและมี มนต์เสน่ ห์ นับเป็ นสถานที่
อาบแดดที่วเิ ศษสุด นอกจากนั้นยังมีเรื อ จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยโุ รปไว้บริ การให้เช่าอีกด้วย
ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่ งนี้ ถูกปกคลุมด้วยหิ มะก็จะกลายเป็ นสถานหย่อนใจในอุดมคติที่
เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิ ดบนลานน้ าแข็ง เช่ น สเก็ตน้ าแข็ง เลื่อ นหิ มะ และชม
นิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจาปี ของฮาร์บิน เกาะสุริยนั ถือเป็ นสถานที่จดั แสดงการ
แกะสลักหิ มะน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทัว่ โลก ซึ่ งปั จจุบนั นี้ ท่านสามารถชม
การแสดงการแกะสลักหิมะน้ าแข็งในอาคารของเกาะสุริยนั นี้ได้ ชมการแกะสลักน้ าแข็งกาแพงเมือง

CODE: SCH10
จีน สวนหิ ม ะ และอี กหลากหลายแหล่ ง ท่อ งเที่ ยวที่ส าคัญ ของจี น ท่านสามารถถ่ ายรู ป สถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยูใ่ นนิ ทรรศการแกะสลักหิมะน้ าแข็งอย่างแท้จริ ง อย่างที่เห็นใน
ปั จจุบนั (รำคำทัวร์ ไม่ รวมค่ ำเช่ ำอุปกรณ์ ต่ำงๆ) หมำยเหตุ : เนื่ องจำกสถำนที่จัดงำนอยู่กลำงแจ้ ง
หำกสภำพอำกำศไม่ เอื้ออำนวย อำกำศไม่ หนำวจัด ส่ งผลให้ หิมะละลำย ทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์
ในกำรเปลี่ยนแปลงจัดเป็ นรำยกำรอื่นทดแทนให้ ท่ำน โดยที่ไม่ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำและไม่ มีกำรคืน
เงินในทุกกรณี

คำ่

 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร 
 พักที่ WEIJING JIARI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****






CODE: SCH10
วันที่เจ็ด
เช้ ำ
08.30 น.
10.55 น.

เที่ยง
บ่ ำย

สนำมบินฮำร์ บิน-เทียนสิ น-ถนนวัฒนธรรมโบรำณ-ถนนสไตล์ อิตำลี-วิวแม่ น้ำไห่ เหอ-ถ่ ำยรู ปชิงช้ ำ
สวรรค์ เทียนจิน อำย-กรุงเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ บริกำรท่ำนด้ วยอำหำรชุด
เหินฟ้าสู่ เทียนสิ น โดยสำยกำรบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 1678
เดินทางถึง สนำมบินเทียนสิ น เมืองเอกเทศ 1 ใน 4 ของจีนรวมทั้งปั กกิ่ง เซี่ ยงไฮ้ ฉงชิ่ง ตั้งอยูท่ ิศ
ตะวันตก ห่ างออกไปจากปั กกิ่งประมาณ 160 ก.ม. จากนั้นนาท่านเที่ยวชม ถนนวัฒนธรรมโบรำณ
เป็ นสถานที่ท่อ งเที่ยวชื่ อดังของเมื องเทียนสิ น ตั้งอยู่ในเขตหนานไค ตึกรอบๆ ทั้งหมดเป็ นแบบ
โบราณทั้งนั้น
 รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม ถนนสไตล์ อิตำลี อยูท่ างทิศเหนือของเมืองเทียนสิน เป็ นถนนที่ตกแต่งเป็ นสไตล์อิตาลีอยู่
กว่า 200 หลัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรู ป จากนั้นนาท่านชม วิวแม่ น้ำไห่ เหอ วิวสองข้าง
ทาง ที่มีสิ่งก่อสร้างทั้งสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งเป็ นสิ่ งก่อสร้างเก่าๆ สไตล์ตะวันตก ส่วนอีกฝั่งเป็ นตึกยุคใหม่
ทัว่ ไป อิสระให้ท่าน ถ่ ำยรู ปชิงช้ ำสวรรค์ เทียนจิน อำย ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่สร้างอยูบ่ นสะพาน
กลางแม่น้ าจื่อหย๋ า โดยมีความสูงประมาณ 120 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 เมตร ถูกสร้างขึ้น
ในปี 2008 ที่ผา่ นมานี้เอง (ไม่ รวมค่ำขึน้ ชิงช้ ำสวรรค์ )

CODE: SCH10
20.25 น.
00.40+1 น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA749
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........    
**********ขอบคุณทุกท่ ำนที่ใช้ บริกำร**********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ ต้งั แต่ 9 ท่ ำนขึน้ ไป ***)

CODE: SCH10

ทัวร์ คุณธรรม ฮำร์ บนิ ...ดอกพุด
1 ปี มีครั้งเดียว เทศกำลแกะสลักนำ้ แข็ง หมู่บ้ำนหิมะ 7 วัน 5 คืน (CA)
อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่ อท่ ำน)
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่
เด็กอำยุ 2-18 ปี
พักห้ องละ 2-3 ท่ ำน พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ ำยเพิ่ม

รำคำ
ไม่ รวมตั๋ว

วันที่ 9-15 มกรำคม 2563

40,999 บำท

40,999 บำท 7,000 บำท 25,999 บำท

วันที่ 9-15 กุมภำพันธ์ 2563

39,999 บำท

39,999 บำท 7,000 บำท 25,999 บำท



อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ ำวรวม
1. ค่ำตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่ องบินที่ใช้ เป็ นแบบกรุ๊ปไม่
สำมำรถเลือกที่นั่งล่ วงหน้ ำได้ (ท่ ำนจะได้ รับที่นั่งแบบสุ่ มเท่ ำนั้น)
2. ค่ ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์ นี้เช็คภำษีน้ำมัน ณ วันที่ 12 ธ.ค. 62 เป็ นเงิน 6,050 บำท
3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,650 บำท (ผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทำกำร ชำระค่ ำส่ วนต่ ำงเพิ่ม 1,125 บำท (ชำระพร้ อมค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. น้ำหนักสั มภำระ ท่ ำนละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิน 7
กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 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 งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณีลู กค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้ อประกันกำรเดิ นทำงเพื่ อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภำพ ท่ ำ น
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้ อัตรำเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท
ขึน้ อยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง
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กำรประกันไม่ ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุ ร ายาเสพติ ด , บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิ ว าท การแท้ง บุ ต ร, การบาดเจ็ บ เนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ำบริกำรดังกล่ ำว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็ นชำวไทยเท่ ำนั้น!!! ต
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ ำวไม่ รวม
1. ค่ำทำหนังสื อเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 250 หยวนต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ ำกับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้ อยกว่ ำ 15 ท่ ำน ขอเก็บค่ำทิปเพิ่ม 70 หยวน / ท่ ำน / ทริป
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านั้น
5. ค่ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ ำงชำติ
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครั้งแรก ชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง) พร้อมส่ ง
สำเนำหนังสื อเดินทำง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทำงตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ ำย จำนวน 2 รู ป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้ อด้ ำนล่ ำง) และเอกสำร
ที่ให้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย ก่ อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิ่ม 1,125 บาท (อัตรำดังกล่ ำวข้ ำงต้ น สำหรับผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทยเท่ ำนั้น)
3. ชำระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ำใช้ จ่ำยท่ ำนละ 15,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
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ข้ อควรทรำบก่ อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ ครบ 9 ท่ ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ ขนำดของกรุ๊ ปไซค์ จำนวนผู้
เดินทำงอำจมีกำรปรับเพิ่มขึน้ ได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อ จลาจล หรื อ กรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้นอัตรำค่ำบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
กรณียื่นวีซ่ำแล้ วไม่ ได้ รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ ผ่ำน) และท่ ำนได้ ชำระค่ำทัวร์ หรื อมัดจำมำแล้ ว
ทำงบริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง อำทิเช่ น ค่ ำบริกำรในกำรยื่นขอวีซ่ำ(ศู นย์ ฯเรียกเก็บ) / ค่ ำมัดจำตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อ ค่ำตั๋วเครื่ องบินและภำษีสนำมบิน (กรณีออกตั๋วเครื่ องบินแล้ ว) ค่ ำส่ วนต่ ำงค่ำทัวร์ ในกรณีที่กรุ๊ปออก
เดินทำงไม่ ครบตำมจำนวน
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เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน (ท่ ำนที่ใส่ ปกหนังสื อเดินทำงกรุ ณำถอดออก หำกมีกำรสู ญ
หำย บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบต่ อปกหนังสื อเดินทำง)
หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ ำนได้
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ำยหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจำนวน 2 ใบ ขนำด 33 มม. X 48 มม. พื้นหลังสี ขำวเท่ ำนั้น!!
ข้ อห้ ำม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิม้ , ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อ น และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง
แขนกุด ซี ทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดา หรื อ
กรอบแว่นสีดา, ห้ามสวมใส่เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหูท้งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ ง
หนังสือเดินทาง
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4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทำงพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่ อ หรื อ แม่
1. สาเนาสูติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทำงพร้ อมญำติ
1. สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทำงที่ชื่อเป็ นชำย แต่ รูปร่ ำง หน้ ำตำเป็ นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
6. กรณีหนังสื อเดินทำงชำวต่ ำงชำติ ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
7.
1. ใบอนุ ญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ ได้
ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,210 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย)
ประเทศที่ไม่ สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยีย่ ม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรัง่ เศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
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8. กรณีหนังสื อเดินทำงต่ ำงด้ ำว (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. โปรดทำควำมเข้ ำใจ ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิม่ เติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ป ระสงค์ จะใช้ หนั งสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดิ นทาง และยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่าน
จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการอนุ ญ าตให้เ ข้า -ออกประเทศด้ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก าใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำก
ทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก **

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ ำงนี!้ ! เพื่อประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
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**กรุณำกรอกรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตำมควำมเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ำนเอง**
ชื่ อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME...........................................................
สถำนภำพ  โสด
 แต่งงำน
 หม้ำย
 หย่ำ
 ไม่ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส
............................................................................................................................. ...........................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................. ...................................................................................
รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ..................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................. .....................................................................................
.............................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................
ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..........................................................................................
ตำแหน่ งงำน....................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ำมำรถติดต่อท่ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ำน)
กรณีปัจจุบันท่ำน เกษียณแล้ว ต้องกรอกทีอ่ ยู่สถำนทีท่ ำงำนล่ำสุ ดก่อนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................................................................................
........................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร.................................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ำมำรถติดต่อท่ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ำน)
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรื อไม่  ไม่เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ ...................... เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี .................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรื อไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที.่ ...................... เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี .................
รำยชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์
สำหรับคนโสดขอให้ ระบุชื่อบิดำ-มำรดำ / สำหรับท่ำนที่สมรสแล้วให้ ระบุชื่อสำมี หรื อ ภรรยำ เท่ำนั้น!! (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่)
1. บิดำ ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME.......................................................................
2. มำรดำ ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME......................................................................
3. สำมี หรื อ ภรรยำ ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME.......................................................................
หมำยเหตุ** ถ้ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้เพื่ อ
ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่นี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครั ด

