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 อลังการ์งานประติมากรรมน ้าแข็ง และหิมะระดับโลก  
 สัมผสัความหนาวเย็นกว่า - 20 องศา  
 ชมงานแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เกาะพระอาทิตย์ (ไท่หยางเต่า)  
 หลากหลายกิจกรรมฤดหูนาว ณ สกีรีสอร์ตเอ้อหลงซาน 
 ฮาร์บิ้นโพลาร์แลนด์ ชมสัตว์เมืองหนาวหลากหลายชนิด 
 ต้าเหลียน เมืองตากอากาศแห่งภาคอีสาน  
 เมนพูเิศษ สก้ีุ 5 ดาว Ice Dome @ Shangri-la Hotel   
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ก าหนดการเดินทาง  ธนัวาคม 2559  - กมุภาพนัธ ์2560  
วนัแรก  กรงุเทพฯ  สนามบินสวุรรณภมิู - ต้าเหลียน  
13.20 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 แถว E เคาน์เตอร ์XIAMEN AIRLINES   

โดยมเีจา้หน้าทีต่อ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระ  
16.20 น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่MF 854 บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

(เครื่องบนิแวะจอดสนามบนินครเซี่ยะเหมนิ และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ 1 ชัว่โมง) 
00.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิโจวสุยจ ีเมอืงตา้เหลยีน มณฑลเหลยีวหนิง หลงัรบักระเป๋าสมัภาระแลว้ นําท่าน
  เขา้ทีพ่กั FURONG  INTERNATIONAL  HOTEL หรอืเทยีบเท่า  พกัผอ่น........ 

 
วนัท่ีสอง ต้าเหลียน - ถนนปิงไห่ - เป่ยต้าเฉียว - จตัุรสัชิงไห่  - ถนนรสัเซีย - รถไฟความเรว็สงู - ฮารบ้ิ์น   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (1) นําท่านเทีย่วชมบรรยากาศและภูมทิศัน์อนัสวยงามของตา้

เหลยีน เมอืงทา่ขนาดใหญ่ของคาบสมุทรเหลยีวตง ลอ้มรอบดว้ยทะเล 3 ดา้นจงึกลายเป็นเมอืงตาก
อากาศอกีแห่งของจนี เคยถูกรสัเซยีและญี่ปุน่ยดึครอง ชว่งค.ศ.19-20 ทําใหส้ถาปตัยกรรมและ
สิง่ก่อสรา้งไดร้บัอทิธพิลรสัเซยียงัคงพบเหน็ได ้ .....นําท่านนัง่รถ
ผา่นชม ถนนปิงไห่  ชมบรรยากาศและทศันียภาพชายฝ ัง่ทะเลชม, 
ผา่นชม สะพานมิตรภาพญ่ีปุ่ น-รสัเซีย (เป่ยตา้เฉียว) สะพานนี้
ทางฮอกไกโดประเทศญี่ปุน่ และตา้เหลยีนไดร่้วมกนัสรา้งขึน้เพื่อ
เป็นทีร่ะลกึ  , ชม ถนนรสัเซีย สองขา้งทางของถนนเตม็ไปดว้ย
สถาปตัยกรรมแบบรสัเซยีทีไ่ดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างด ี    
จากนัน้นําทา่นชม จตัรุสัชิงไห่  สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1999 เป็นปี
ฉลองทีเ่มอืงตา้เหลยีนสรา้งขึน้ครบ 100 ปี   มเีสน้ผา่นศนูยก์ลาง 
199.9 เมตร เป็นจตัุรสัทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี  รอบๆ จตัุรสัจะมี
กระถางทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนัทัง้หมด 9 ใบแต่ละใบจะมตีวัอกัษร
จนีแกะสลกัไวว้า่ ความสามคัคขีองชาตจินีจงเจรญิ ชมงาน 
แกะสลกัเมืองร้อยปี เป็นรูปรอยเทา้คน 1,000 คนเริม่ตัง้แต่คนทีเ่กดิในปี ค.ศ.1899  จนถงึรอยเทา้
ขนาดเลก็สุดขนาด 4 นิ้วคอืเดก็ทีเ่กดิในปี ค.ศ.1999      

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 
......... นําท่านไปยงัสถานีรถไฟตา้เหลยีน เพื่อเดนิทางโดยรถไฟความเรว็

สูงสู่ ฮารบ์ิน้  
การเดนิทางดว้ยรถไฟความเรว็สูงในประเทศจนี ผูโ้ดยสารตอ้งดูแล
กระเป๋าสมัภาระดว้ยตนเอง แนะนําใหใ้ชก้ระเป๋าสมัภาระ มคีนัชกั
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และลอ้ลาก เพื่อความสะดวกในการลากขึน้ลงบนัไดเลื่อนภายในสถานี และกระเป๋าสมัภาระขนาดใหญ่
มากไม่เหมาะในการเดนิทางเพราะไมม่หีอ้งเกบ็กระเป๋าสมัภาระ  

14.00 น. ออกเดนิทางโดยรถไฟความเรว็สูงเทีย่วที ่G 49 
17.35 น. เดนิทางถงึสถานีรถไฟเมอืงฮารบ์ิน้   , ฮารบ์ิน้ เมอืงหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งตัง้อยู่ทางทศิ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศจนี  เป็นทีรู่จ้กักนัในนาม เมอืงแห่งน้ําแขง็ เนื่องจากมฤีดูหนาว
ยาวนานกวา่ 6 เดอืนและสภาพภูมอิากาศหนาวเยน็มากอุณหภูมติํ่าสดุประมาณ – 48 องศาเซลเซยีส 
และฮารบ์ิน้ยงัมสีมญานามอกีย่างหนึ่งวา่ มอสโคแห่งตะวนัออก 
เนื่องจากในอดตีเคยเป็นเขตควบคมุของรสัเซยี และไดร้บัอทิธพิล
จากรสัเซยีตัง้แต่สมยัทีม่กีารสรา้งทางรถไฟสายทรานไซบเีรยี.....
นําท่านไปยงัภตัตาคาร  

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  (3) 
 หลงัอาหารนําท่าน แวะรา้นจําหน่ายเสือ้หนาวและอุปกรณ์เครื่องกนั

หนาว  เพื่อใหทุ้กทา่นไดม้โีอกาสหาซือ้เพิม่เตมิเพื่อสวมใส่และรกัษาสุขภาพของทุกทา่น..... 
 นําท่านเขา้ทีพ่กั LONG  TANG  HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีสาม กิจกรรมแม่น ้าซงฮวั - โบสถเ์ซน็ต์โซเฟีย - งานแกะสลกัหิมะเกาะพระอาทิตย ์(ไท่หยางเต่า) -  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (4) นําท่านสู่บรเิวณ

แม่น ้าซงฮวั ชมทศันียภาพอนัสวยงามของสองฝ ัง่แม่น้ําในฤดู
หนาว ซึ่งกลายเป็นลานน้ําแขง็ สําหรบัทาํกจิกรรมต่างๆ 
มากมายชมการแสดงวา่ยน้ําของบรรดานกัวา่ยน้ําท่ามกลาง
สภาพอากาศหนาวเยน็กวา่ – 20 องศาเซลเซยีส สนุกกบั
กจิกรรมทีท่่านสนใจไม่วา่จะเป็น สกบีนลานน้ําแขง็, เกา้อีส้ไลด ์
(เลอืกเล่นไดฟ้ร ี1 อย่าง)   จากนัน้นําทา่น ผา่นชม โบสถเ์ซนต์โซเฟีย โบสถค์รสิตน์กิายออรโ์ธดอ็กซ์
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในฮารบ์ิน้ สรา้งในปีค.ศ.1923 เสรจ็สมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1932 ในรูปแบบสถาปตัยกรรมไบ
เซนไท หลงัคาของโบสถเ์ป็นรูปโดมแบบรสัเซยี อนัเนื่องมาจากอทิธพิลของรสัเซยีในอดตี   ปจัจุบนั
เป็นพพิธิภณัฑท์างประวตัศิาสตรข์องฮารบ์ิ้น   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
บ่าย นําท่านร่วมชม งานแกะสลกัหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย ์(ไท่หยาง

เต่า) สวนสาธารณะบนเกาะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในแม่น้ําซงฮวา พืน้ที่
ประมาณ 3,800 เฮคเตอร ์มหีาดทรายละเอยีดและเป็นสถานที่
อาบแดด ทาํกจิกรรมกลางแจง้ในฤดูรอ้นของคนทอ้งถิน่  ส่วนใน
ฤดูหนาวตัง้แต่เดอืน ธ.ค.-ก.พ. ของทุกปีจะเป็นสถานทีจ่ดัแสดง
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เทศกาลแกะสลกัหมิะนานาชาต ิ  ซึง่หลายประเทศทัว่โลกจะส่งตวัแทนเขา้มาแขง่ขนั ดว้ยการนําเอา
หมิะมาอดัเป็นกอ้นๆแลว้แกะสลกัเป็นรูปทรงตา่งๆ อนัสวยงาม …..นําท่านแวะชมและเลอืกซือ้สนิคา้
ของฝากจากภาคอสีานของจนี ... 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (6)เมนูซุปกระดูกหมู 
นําท่านเขา้ร่วมชมและเฉลมิฉลองงานเทศกาลน้ําแขง็และแกะสลกัหมิะ
ฮารบ์ิน้   Harbin Ice and Snow Festival 2017  ซึ่งจดัขึน้เป็นประจํา
และเป็นงานยิง่ใหญ่ระดบัโลกซึ่งจดัขึน้ทุกปี เป็น 1 ใน 4 ของงาน
แกะสลกัน้ําแขง็ของโลก คอื ซปัโปโรสโนวเ์ฟสตวิลั- ญี่ปุน่, ควเิบค วนิเทอรค์านิวลั -แคนาดา, 
 โฮลเมนคอลเลน สกเีฟสตวิลั-นอรเ์วย ์และทีฮ่ารบ์ิน้  ในทกุๆปีจะมนีกัท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมมุโลกต่าง
รอคอยทีจ่ะไปสมัผสัความงามงดตระการตา ของงานประตมิากรรมน้ําแขง็และหมิะทีร่งัสรรคจ์าก
จนิตนาการและความสามารถของศลิปินชา่งแกะสลกั  ภายในงานจดัแสดงการแกะสลกัน้ําแขง็ใน
รูปทรงต่างๆ และประดบัประดาดว้ยแสงไฟจนสวยงามเกนิบรรยาย เหมอืนดนิแดนแห่งความฝนั ซึ่ง
รูปแบบของงานแกะสลกัแตกต่างกนั ในแต่ละปีจะแตกต่างกนัออกไป เชน่ ปราสาทยุโรป, บา้นเอสกโิม 
พระราชวงัแบบจนี และอื่นๆซึ่งมขีนาดใหญ่โตเสมอืนจรงิ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ กบัการเทีย่วชมและ
เกบ็ภาพความประทบัใจอยา่งเตม็ที ่ 
 
 
 
 
 
 

 
นําท่านเขา้ทีพ่กั LONG TANG HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีส่ี  ฮารบ้ิ์น – สกีเอ้อรห์ลงัซาน – ร้านสินค้ารสัเซีย - ถนนจงยาง  - ICE DOME @ SHANGRI -LA  
                         HOTEL  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (7) นําท่านออกเดนิทางไป

ยงั จีฮวั -  ลานสกีเอ้อรห์ลงซาน เพื่อใหท้า่นมเีวลาอสิระและ
เพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่างๆ  ภายในลานหมิะ เชน่ การเล่นสกหีมิะ 
ซึ่งจะมลีานสกทีีเ่หมาะสําหรบัเดก็ และผูใ้หญ่ทีห่ดัเล่น, ท่าน
สามารถเลอืกเล่น แคร่เลื่อน, สเกต็บนทะเลสาบน้ําแขง็, รถมา้ลาก 
ในทวิทศัน์ธรรมชาตอินัสวยงามของเมอืงหนาว ซึ่งการเลน่สกจีะ
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รวมค่าบตัรเขา้ลานสกเีท่านัน้ แต่ไม่รวมคา่อุปกรณ์ นกัท่องเทีย่วทา่นใดทีส่นใจเลน่สก ีสามารถแจง้
หวัหน้าทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิน่ ***** ท่านทีต่อ้งการเล่นสก ีตอ้งเตรยีมตวัใหพ้รอ้มก่อนการเล่น  ควร
เตรยีม ถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เสือ้แจก๊แก๊ตกนัน้ําหรอืผา้ร่ม และกางเกงรดัรูป พรอ้มทัง้ขอ
คําแนะนําและฝึกวธิกีารเล่นจากทอ้งถิน่ก่อนลงสนามจรงิ เพือ่ความปลอดภยัของทกุท่าน *****  
สําหรบัท่านทีไ่ม่ไดเ้ลน่สก ีใชเ้วลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั ถา่ยภาพกบัลานสกทีีป่กคุลมดว้ยปยุหมิะขาว
สะอาด หรอืชืน่ชมบรรยากาศแสนโรแมนตกิของลานสก ี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8)  
บ่าย สนุกสนานเพลดิเพลนิ และถ่ายภาพความประทบัไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบัลานสกแีละหมิะ ก่อนเดนิทางกลบั

ฮารบ์ิน้.....น าท่านแวะชมและเลอืกซื้อสนิคา้ของฝาก หรอืของทีร่ะลกึ ณ รา้นรสัเซยี   
จากนัน้นําทา่นเดนิชมและชอ้ปป้ิงเลอืกซื้อสนิคา้ของทีร่ะลกึบรเิวณ ถนนจงหยาง ซึ่งเป็นถนนสาย
ธุรกจิ ความยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร บรเิวณสองฝ ัง่ถนนสวยงามดว้ยสถาปตัยกรรมแบบยุโรปของ
ตวัอาคาร และลวดลายการตกแต่งแบบบารอคและไบเซนไทน์    

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (9)   
ICE DOME SUKI @ SHANG PALACE RESTAURANT  ณ  
SHANGRI – LA HOTEL 
เมนูพเิศษสดุ สกุีห้มอ้ไฟ ทีท่่านตอ้งนัง่รบัประทานภายในโดมน้ําแขง็ 
ลกัษณะเหมอืนบา้นเอสกโิม  
นําท่านเขา้ทีพ่กั LONG TANG HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีห้า ฮารบ้ิ์นโพลารแ์ลนด ์– ต้าเหลียน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (10) นําท่านสู ่ฮารบ้ิ์นโพ

ลารแ์ลนด ์(Harbin Polar Land) สวนสตัวท์ีจ่ดัแสดงสตัวท์ีม่ ี
ถิน่อาศยับรเิวณขัว้โลก ไม่วา่จะเป็นหมขีาว, วาฬเบลูกา้, วอลรสั, 
เพนกวนิจากขัว้โลกใต,้ สงิโตทะเล สุนขัจิง้จอกขัว้โลก ภายในสวน
สตัวแ์บ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ และมกีารแสดงของสตัวแ์สนรูน้านา
ชนิด…... 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) 
หลงัอาหารนําท่านไปยงัสถานีรถไฟฮารบ์ิน้ เพือ่โดยรถไฟความเรว็
สูงเดนิทางกลบัสู่ ตา้เหลยีน 
การเดนิทางดว้ยรถไฟความเรว็สูงในประเทศจนี ผูโ้ดยสารตอ้งดูแล
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กระเป๋าสมัภาระดว้ยตนเอง แนะนําใหใ้ชก้ระเป๋าสมัภาระ มคีนัชกัและลอ้ลาก เพื่อความสะดวกในการ
ลากขึน้ลงบนัไดเลื่อนภายในสถานี และกระเป๋าสมัภาระขนาดใหญ่มากไม่เหมาะในการเดนิทางเพราะ
ไม่มหีอ้งเกบ็กระเป๋าสมัภาระ  

14.00 น. ออกเดนิทางโดยรถไฟความเรว็สูงขบวนที ่G 50  
17.30 น. เดนิทางถงึสถานีรถไฟตา้เหลยีน  นําท่านไปยงัภตัตาคาร 
คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (12)  

นําท่านเขา้ทีพ่กั FURONG  INTERNATIONAL  HOTEL หรอืเทยีบเท่า  พกัผอ่น 
 

วนัท่ีหก ต้าเหลียน –กรงุเทพฯ  
กรุณาตรวจสอบสมัภาระของท่านใหเ้รยีบรอ้ย คนืหอ้งและเชค็เอา้ท ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (13) จดัอาหารเชา้แบบกล่อง เพื่อสะดวกในการเดนิทางกลบัประเทศไทย 
08.15 น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่MF 853 บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

(เครื่องบนิแวะจอดสนามบนินครเซี่ยะเหมนิ และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ 1 ชัว่โมง) 
15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

 
************************************************* 

รายการทวัรน้ี์มีการเข้าชมร้านสินค้าพืน้เมืองต่างๆ เช่น สินค้าพืน้เมืองฮารบ้ิ์น,ร้านเส้ือกนัหนาว และร้าน
สินค้ารสัเซีย เป็นต้น  
 
อตัราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)     
วนัเดินทาง  ผูใ้หญ่  

 
เดก็อาย ุ2 -11  ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 
เสริมเตียง 

เดก็อาย ุ2-11 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 
ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม  

29 ธนัวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 33,900 32,900 31,900 4,000 
10 - 15 มกราคม 2560 31,900 30,900 29,900 4,000 
8-13 กมุภาพนัธ ์2560 33,900 32,900 31,900 4,000 
 
อตัราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครื่องบนิ ไป-กลบัโดยสายการบนิเซี่ยเหมนิแอรไ์ลนส ์ 
2. ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว  5  คนื (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
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3. ค่าอาหาร 13 มือ้ตามรายการ 
4. ค่ารถนําเทีย่วตามรายการ  
5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่ 
6. ค่าวซ่ีา ปกต ิ4  วนัทําการ 1,500บาท (พาสปอรต์ไทย)  
7. ค่าภาษสีนามบนิไทย , ภาษสีนามบนิจนี และคา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
8. ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุเดนิทางวงเงนิ 1 ลา้นบาท  

                 *** ทัง้นี้ย่อมขึน้อยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัภยั *** 
 
อตัราน้ีไมร่วม 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีก่ําหนด  
2. ค่าน้ําหนกัเกนิ  20  ก.ก.  
3. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่  7%  และ ภาษบีรกิาร 3%(กรณนีิตบิุคคล)  
4. ค่าภาษนีกัท่องเทีย่ว (ถา้ม)ี  
5. ค่าทิปคนขบัรถและไกดท้์องถ่ินคนละ 10 หยวนต่อวนั ต่อท่าน 
            ( 6 วนั x 2 คน x 10 หยวน = 120 หยวน) , หวัหน้าทวัรค์นละ 50 บาทต่อวนั (300 บาทต่อคน) 
 
เอกสารใช้ย่ืนวีซ่า 
1. หนงัสอืเดนิทางมอีายนุบัจนถงึวนัเดนิทางตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าวา่งสาํหรบัประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเตม็ 
3. รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว จํานวน  2 ใบ  พืน้หลงัสฟ้ีาหรอืวา่สขีาว รูปภาพสเีท่านัน้ และตอ้งเป็นภาพทีถ่า่ยไม่เกนิ 

6 เดอืน โดยอดัดว้ยกระดาษสําหรบัถ่ายภาพเท่านัน้ 
4. สําหรบัผูท้ีเ่คยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้ ยอ้นหลงัไม่เกนิ 2 ปี ขอสําเนาหน้าวซ่ีาจนีทีใ่ชเ้ดนิทางครัง้ล่าสุด 

(กรณวีซ่ีาจนีอยู่ในหนงัสอืเดนิทางเล่มเกา่ ขอสาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่าและหน้าวซ่ีาจนีทีใ่ชเ้ดนิทาง
ครัง้ล่าสุดแนบมาดว้ย) 

5. สําหรบัผูท้ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรอื RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น
การส่งเอกสารยื่นวซ่ีา และ หนงัสอืเดนิทางตา่งดาว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศ
จนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

6. เอกสารกรอกขอวซ่ีา กรุณากรอกเอกสารใหค้รบถว้นเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง และ กรุณากรอกขอ้มูลตาม
ความเป็นจรงิเกีย่วกบั สถานทีศ่กึษา สถานททีาํงาน ตาํแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปจัจุบนั ทีอ่ยู่ทีท่ํางาน ญาตทิีต่ดิต่อได้
ในกรณฉุีกเฉนิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทท์ีท่ํางาน หมายเลยโทรศพัทข์องญาต ิโปรด
รบัทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทูตมีการโทรศพัทส์ุ่มตรวจทุกวนั) 
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7. กรณเีดก็ , นกัเรยีน , นกัศกึษา ทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ ( อายุตํ่ากวา่ 20 ปี ) ตอ้งแนบสําเนาสตูบิตัร  
8. กรณทีีเ่ดก็ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศโดยไมม่บีดิา 

มารดาเดนิทางไปดว้ย เขา้มาเพื่อเป็นหลกัฐานขอวซ่ีาดว้ย(สามารถขอไดท้ี ่เขต หรอื อําเภอ ทีท่่านอาศยัอยู่ 
9. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยู่ในระหวา่งจดัระเบยีบการยื่นวซ่ีาใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และ บางครัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหน้า 
10. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง และ ยกเวน้การทาํวซ่ีาท่าน

จะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตให ้เขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษิทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การ
ยกเวน้วซ่ีาในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทาํบตัรหายใน
ระหวา่งการเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างน้อย 2 อาทติย ์

11. กรณหีนงัสอืเดนิทางคนต่างชาต ิ ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะคนต่างชาตทิีท่ํางานในประเทศไทย 
และมใีบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทา่นัน้  หากไม่ไดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไป
ดําเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เอกสารทีต่อ้งเตรยีมสําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิ

- พาสปอรต์ตวัจรงิ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้าเตม็ 
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน) 
- ใบอนุญาตการทํางาน 
- หนงัสอืวา่จา้งในการทาํงาน 
- สมุดบญัชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
- กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรส มาดว้ย 

12. สถานทูตจนีอาจปฎเิสธไม่รบัทําวซ่ีาใหท้่านในกรณดีงัตอ้งไปนี้ 
- ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอื แต่งหน้าทาปาก 
- นํารูปถ่ายเกา่ ทีถ่่ายเกนิ 6 เดอืนมาใช ้
- นํารูปถ่าย ทีม่วีวิดว้ยหลงั ทีถ่่ายเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นทําวซ่ีา รูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษสตกิ 

เกอร ์หรอื รูปทีพ่ริน้ซ์จากคอมพวิเตอร ์
13. ปกตแิลว้การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีรวมอยู่ในคา่ทวัรแ์ลว้ซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วนัทําการ  หากท่านใดยื่นขอวซ่ีา

ล่าชา้ สถานทูตจนีมกีารคดิราคาดงันี้ กรณเีร่งด่วน 2-3 วนัคดิเพิม่ 1,000 บาท หากกรณดี่วนทีสุ่ด 1 วนั 1,400 
บาทต่อท่าน 

14. กรณวีซ่ีาไม่ผา่นการพจิารณาจากทางสถานฑูตไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการดําเนนิการเลม่
ละ 500 บาท สําหรบัการยืน่ปกต ิและ 750 บาท สําหรบัการยื่นด่วน ใหก้บัศนูยบ์รกิารยื่นขอวซ่ีาของสถานทูต
จนี   

 
เง่ือนไขการจอง 
1. กรณุาวางเงินมดัจ าท่านละ  15,000 บาท โดยการโอนเข้าบญัชี 
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               ช่ือ บริษทั ฟอรเ์รสทวัร ์จ ากดั  *** บญัชีกระแสรายวนั ***  
                  ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร     เลขท่ี 733-1-01222-4  
               หลงัการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที ่02 -514 9207 
2. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 15 วนั  
3. กรณุาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สปัดาหก่์อนเดินทาง 
 
การยกเลิกการเดินทาง  
1. สงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําทกุกรณ ี
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 8-14 วนั คดิค่าใชจ้า่ย 80 %ของราคาทวัรใ์นทกุรณี 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณ ี
 
เง่ือนไขการออกเดินทาง 
1. คณะเดนิทางขัน้ต ่า 25 ท่านมหีวัหน้าทวัรเ์ดนิทางดว้ย 
2. หากสมาชกิจองไม่ครบ 15 ท่าน ไมม่หีวัหน้าทวัรเ์ดนิทางกบัคณะดว้ย โดยรายการท่องเทีย่วยงัคงเดมิโดยไกด ์
          ทอ้งถิน่ดูแลคณะ 
หมายเหตุ 
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าขึน้อยูก่บัประกาศ  
          เปลีย่น แปลงราคาของสายการบนิและอตัราแลกเปลีย่น 
2. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบั 
          เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
3. หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืงดว้ยเหตผุลทางการเมอืง หรอืการเมอืงระหวา่งประเทศ ซึ่งอยู่ 
          นอกเหนอื ความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณใีดๆ (ไม่วา่ 
          ทัง้หมดหรอืบางส่วน) รวมทัง้เหตุสดุวสิยั เชน่ ภยัธรรมชาตติ่างๆ การนดัหยุดงาน การสไตรค ์การล่าชา้ของ 
          สายการบนิ และปญัหาอนัเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล 
4. ค่าบรกิารทีท่่านช าระเป็นการช าระแบบเหมาขาด และบรษิทัไดช้ าระใหก้บัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด 
          เชน่กนัหากท่านมไิดท้่องเทีย่วตามรายการ หรอืไมใ่ชบ้รกิารส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบรกิารคนืไมไ่ด้ 
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5. กรณทีีม่กีารยกเลกิในชว่งหน้าเทศกาล ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้่ายทัง้หมดไม่วา่กรณใีด ๆ  
          ทัง้สิน้ทุกกรณ ีเวน้แต่ทางบรษิทัจะไดร้บัเงนิมดัจ าคนืจากสายการบนิ และบรษิทัแลนดใ์นต่างประเทศจงึจะ 
          สามารถคนืเงนิคา่เสยีหายใหก้บัผูจ้องทวัรไ์ดโ้ดยไม่คดิคา่เสยีหายทีร่ะบุไวข้า้งตน้ และบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ 
          ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสมกรณเีกดิเหตุหรอืสุดวิสยั โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ 
          ล่วงหน้าก่อน 
6. สําหรบัท่านทีจ่ะออกบตัรโดยสารเครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภูเกต็ หรอืจงัหวดัอืน่ๆ กรุณาแจง้

บรษิทัก่อน เพื่อยนืยนัวา่ทวัรค์ณะทีท่่านจองไวส้ามารถออกเดนิทางไดห้รอืไม่   หากท่านออกบตัรโดยสารโดย
ไม่ไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ แลว้ปรากฏวา่ทวัรค์ณะนัน้ยกเลกิ บรษิัทฯไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยดงักล่าว 


