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เสิ่นหยาง ฮารบิ้น หมูบานหิมะ เกาะพระอาทิตย
เทศกาลโคมไฟน้ําแข็ง 6วัน4คืน
ซุปตาร... ฮารบิ้นพรมแดง
กําหนดการเดินทาง ธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ 2562

โดยสายการบิน NOKSCOOT
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ราคาผูใหญ
พัก 2 ทานตอหอง

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

26 - 31 ธันวาคม 2561

29,888.-

29,888.-

5,000.-

28 ธันวาคม 61 – 02 มกราคม 2562

33,888.-

33,888.-

7,000.-

02 - 07 มกราคม 2562

29,888.-

29,888.-

5,000.-

09 - 14 มกราคม 2562

29,888.-

29,888.-

5,000.-

11 - 16 มกราคม 2562

29,888.-

29,888.-

5,000.-

18 - 23 มกราคม 2562

29,888.-

29,888.-

5,000.-

23 - 28 มกราคม 2562

28,888.-

28,888.-

5,000.-

25 - 30 มกราคม 2562

29,888.-

29,888.-

5,000.-

13- 18 กุมภาพันธ 2562

29,888.-

29,888.-

5,000.-

15 - 20 กุมภาพันธ 2562

29,888.-

29,888.-

5,000.-

20 - 25 กุมภาพันธ 2562

29,888.-

29,888.-

5,000.-

22 - 27 กุมภาพันธ 2562

29,888.-

29,888.-

5,000.-

วันเดินทาง

เที่ยวมอสโควตะวันออก…ฮารบน
ิ เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง

อลังการกับงาน

เทศกาลน้ําแข็งอันยิ่งใหญระดับโลก 20th Harbin Ice and Snow World สัมผัสบรรยากาศสุด
โรแมนติกทีห
่ มูบานหิมะ ที่เต็มไปดวยหิมะสีขาวโพลน สนุกสนานกับการเลนสกี ณ ลานสกี ยาบูลี่
พลาดไมได !! เทศกาลแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย 1 ป มี 1 ครั้งเทานั้น
แจกฟรี หมวก ถุงมือ และที่ปดหู (รับที่เมืองจีน)
มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

**คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร
ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน **

แจกฟรี...หมวก ถุงมือ ที่ปดหู ทานละ 1 ชุด รับที่เมืองจีน
วันแรก

กรุงเทพมหานคร (ทาอากาศยานดอนเมือง)

23.30 น.

สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาทเตอร 4 สายการบินนกสกูต
(XW) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ

วันที่สอง

ทาอากาศยานดอนเมือง-ทาอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-เสิ่นหยาง-รถไฟความเร็วสูง
ฮาร บิ้ น -ร า นขายเสื้ อ กั น หนาว-ถนนคนเดิ น จงหยาง--โบสถ เ ซ็ น โซเฟ ย -เทศกาลโคมไฟ
น้ําแข็งฮารบิ้น (20th Harbin Ice and Snow World)
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน ประเทศจีน โดยสายการบิน NOKSCOOT
เที่ยวบินที่ XW878 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที)
เดินทางถึง ทาอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน ประเทศจีน (เวลาทองถิ่นประเทศจีน เร็วกวา
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว

02.20 น.
08.35 น.
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ค่ํา
ที่พัก

เมืองเสิ่นหยาง เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เมืองเอกขนาดใหญที่สุดแหงอีสานเหนือของจีน
อีกทั้งเปนศูนยกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และการคมนาคมอีกดวย
นํา ท า นเดิ น ทางสู สถานีรถไฟเสิ่นหยาง เพื่ อ โดยสาร รถไฟความเร็ ว สู ง สู เมื อ งฮาร บิ้ น (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
(หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทุกทานตองนํากระเปาเดินทางมาสแกนกอนขึ้น
ขบวนรถ หามนําไฟแช็ค และสิ่งของมีคมทุกชนิดเขาไปในขบวนรถ หากพบสิ่งของตองหามดังกลาว
จะตองทิ้งอยางเดียว)
เดิ น ทางถึ ง เมื อ งฮาร บิ้ น เป น เมื อ งเอกของมณฑลเฮย ห ลงเจี ย ง ทางตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น มี ส มญานามว า 'ไข มุ ก บนคอหงส '
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําทานชม รานเสื้อกันหนาว ใหทานไดเลือกซื้อเสื้อกันหนาวกันเพิ่มเติมตามอัธยาศัย
นํ า ท า นเดิ น ทางสู ถนนคนเดิ น จงหยาง (Zhongyang Pedestrian Street) อี ก แลนด ม าร ค
หนึ่งที่พลาดไมได มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เปนถนนที่ปูดวยหินสีเขียวออนทั้งสาย ถนน
สายนี้มีสไตลการกอสรางที่มีเอกลักษณเฉพาะ สองขางทางมีอาคารบานเรือนสไตลยุโรป และทุก
วันนี้ ถนนสายนี้ก็ยังคงเปนสวรรคแหงการชอปปงของเมืองฮารบิ้นไมเปลี่ยนแปลง
นําทานแวะถายรูป โบสถเซ็นโซเฟย (St.Sophia Church) โบสถคริสตนิกายออรโธดอกซ ที่
สรางขึ้นใน ป ค.ศ 1907 ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ไดเขามามีอิทธิพลในเมืองฮารบิน บริเวณ
นําทานเดินทางสู เทศกาลโคมไฟน้ําแข็งฮารบิ้น ซึ่งเปนเทศกาลประจําปที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
ไฮไลทของงานก็คือประติมากรรมน้ําแข็งรูปรางตางๆ จัดแสดงโชวมากกวา 2,000 ชิ้น ไมวาจะเปน
ปราสาท หอคอย พระราชวั ง โดยใช น้ํ า แข็ ง 180,000 ลู ก บาศก เ มตร และ หิ ม ะอี ก 150,000
ลูกบาศกเมตร ประติมากรรมน้ําแข็งเหลานี้จะสวยงามมากๆ ในชวงกลางคืน เพราะไฟ LED ที่ประดับ
อยูดานในน้ําแข็ง จะสองแสงหลากสีสัน สรางความสวยงามและโรแมนติกมากๆ ทามกลางอุณหภูมิ
ติดลบ ทั้งยังไดรับการยกยองวานาเที่ยวติดอันดับ 1-35 ของจีน แตสําหรับตางประเทศแลวเทศกาล
น้ําแข็งเมืองฮารบินถือเปนงานใหญอันดับ 4 เทียบกับเทศกาลน้ําแข็งที่เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุน
เทศกาลคารนิวาล ฤดูหนาว ที่ควิเบค ประเทศแคนาดา และเทศกาลสกีที่ประเทศนอรเวย อิสระให
ทานเที่ยวชมอัธยาศัย
(กําหนดการจัดงานปนี้ 20th Harbin Ice and Snow World ประมาณวันที่ ประมาณ
วันที่ 21 ธันวาคม 2018 – กุมภาพันธ 2019)
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษ สุกี้หมอไฟ
โรงแรม Yourong Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

ลานสกี ยาบูลี่ -หมูบานหิมะ (รวมคาเขาและคารถไปกลับ)-ถนนคนเดิน แสยุน เจีย

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)
นําทานดินทางสู ลานสกี ยาบูลี่ (Yabuli Ski) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ลานสกี
แหงแดนมังกรที่ไดมาตรฐานระดับสากลถึงขั้นเปนผูจัดกีฬาโอลิมปคฤดูหนาวในป 2008 นอกจากจะ
มีลานสกีขนาดใหญแลวก็ยังมีอุปกรณสกีที่ทันสมัยและมีบริการดีเยี่ยมติดอันดับพรีเมี่ยมของทวีป
เอเชีย นอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมกีฬาและสันทนาการของฤดูหนาวอีกมากมายสาหรับทั้งเด็กและ
ผูใหญ มือสมัครเลนและมือโปรฯ มีหลายระดับความสูงทและมีความยาวรวม 30 กม. นอกจากนี้ ยัง
มีลานสกีที่ยาวที่สุดในโลก 2,660 เมตร (หมายเหตุ:ราคาทัวรไมรวมคากิจกรรมตางๆ)
(กํ า หนดการจั ด งานป นี้ 21st International Skiing Festival Opening ประมาณ
วันที่ ประมาณวันที่ 20 ธันวาคม 2018 เปนตนไป)

เที่ยง
บาย
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เที่ยง
บาย

ค่ํา

ที่พัก

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําทานเดินทางสู หมูบานหิมะ (China Snow Town) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
ซึ่งเมืองนี้อยูหางจาก ฮารบิ้น ประมาณ 280 กิโลเมตร
นําทานเดินทางสู หมูบานหิมะ (China Snow Town) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
มีอีกชื่อเรียกวา ฟนแลนด ภาคตะวันออก อยูหางจากตัวเมืองฮารบิ้น 280 กิโลเมตร อยูในเขต
มณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยูตะวันตกเฉียงใตของแมน้ําหมูตานเจียง เปนหมูบานที่มีหิมะหนากวา 1
เมตร วิวหมูบานสวยมาก การกอสรางแตละบานเหมือนกันหมด เขาไปหมูบานนี้เหมือนเขาไปโลก
ของเทพนิยาย หมูบานนี้ ใน 1 ป หิมะตกถึง 7 เดือน หนาหนาวหิมะเริ่มตกจากตุลาคมถึงพฤษภาคม
ของทุ ก ป เหมาะสํ า หรั บ ท อ งเที่ ย วที่ ชื่ น ชอบกั บ การเล น สกี และท า ทายความหนาวเป น อย า งยิ่ ง
(หมายเหตุ : ราคาทัวรไมรวมคากิจกรรมตางๆ )
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นําทานชม แสง สีกลางคืน ที่ ถนนคนเดิน แสยุน เจีย (Night Plaza Xueyun Jie) ซึ่งเปนถนน
หลักเพียงแหงเดียวของหมูบานหิมะ มีความยาวประมาณ 500 เมตร ทานสามารถถายรูปตามบาน
บรรยากาศเหมือนชวงตรุษจีน โคมไฟสีแดงหนาบานเต็มไปหมด
โรงแรม Xue Yun Ge Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว (อยูในหมูบานหิมะ)
หมายเหตุ : เนื่องจากหมูบานหิมะ รถบัสไมสามารถเขาไปหมูบานได ตองจอดไวดานนอก
และที่พักไมมีพนักงานยกกระเปา ฉะนั้นลูกคาตองเตรียมกระเปาใบเล็กที่ใชสําหรับพัก 1
คืน (เนื่องจากตองถือกระเปาเอง) สวนกระเปาใบใหญฝากไวกับรถใหญที่จอดรอดานนอก
ทั้งนี้กรุณาเตรียมผาเช็ดตัว แปรงสีฟน และยาสีฟนไปดวย)

วันที่สี่

DREAM HOME (รวมคาเขา)-ฮารบิ้น-รานสินคาพื้นเมือง

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารหมูบานหิมะ (6)
นําทานเดินทางสู DREAM HOME (รวมคาเขา) ชมสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเปนที่ถาย
ทํ า หนั ง และรายการที่ ง ดงามมาก ตั้ ง อยู ใ กล ถ นนคนเดิ น Xueyun ที่ นี่ ท า นสามารถเห็ น ความ
หลากหลายของ "เห็ดหิมะ" ที่สวยงาม เห็ดหิมะที่จริงแลวเปนบานแตละบานที่ติดกัน เปนบานเล็กๆ
ความสูงเทากันหมด ตอนหิมะลงบนหลังคา ดูเหมือนเห็ด จึงตั้งชื่อ เห็ดหิมะ เปนรูปทรงธรรมชาติ
ของประติมากรรมหิมะในที่นี่ ทานสามารถรับชมความสวยงามของหมูบาน ซึ่งเปนหิมะที่ขาวและ
สะอาดที่สุด เปนจุดเดนที่สุดของหมูบาน
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เที่ยง
บาย

ค่ํา
ที่พัก
วันที่หา

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นําทานเดินทางกลับสู เมืองฮารบิ้น ระหวางทางทานสามารถชมความสวยงามของเมืองหิมะ (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
นําทานชม รานสินคาพื้นเมือง ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองฮารบิ้นตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ เกี๊ยวฮารบิ้น
โรงแรม Yourong Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว
เกาะพระอาทิตย (รวมรถราง)- ชมเทศกาลแกะสลักหิมน้ําแข็ง-ฮารบิ้น-รถไฟความเร็วสูง
เสิ่นหยาง-ถนนคนเดินจงเจีย

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9)
นํ า ท า นเดิ น ทางสู เกาะพระอาทิ ต ย (Sun Island) เกาะขนาดใหญ ตั้ ง อยู ท างตอนเหนื อ ของ
แมน้ําซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร สถานที่หนึ่งในการจัด เทศกาลแกะสลักหิมะ
น้ําแข็งเปนประจําทุกป ซึ่งหิมะจะถูกแกะสลักเปนรูปทรงตางๆ มากมาย และมีกิจกรรมหลากหลาย
ชนิด อาทิเชน สเก็ตน้ําแข็ง, เลื่อนหิมะ, นั่งรถมา เปนตน (หมายเหตุ : ราคาทัวรไมรวมคาเชา
อุปกรณตางๆ )
(กํ า หนดการจั ด งานป นี้ 31th International Snow Sculpture Art Expo ประมาณ
วันที่ 20 ธันวาคม 2018 – กุมภาพันธ 2019)

เที่ยง
บ า ย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมือง
นํา ท า นเดิ น ทางสู สถานีรถไฟฮารบิ้น เพื่ อ โดยสาร รถไฟความเร็ ว สู ง สู เมื อ งเสิ่ น หยาง
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
(หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทุกทานตองนํากระเปาเดินทางมาสแกนกอนขึ้น
ขบวนรถ หามนําไฟแช็ค และสิ่งของมีคมทุกชนิดเขาไปในขบวนรถ หากพบสิ่งของตองหามดังกลาว
จะตองทิ้งอยางเดียว)
นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินจงเจีย (Zhongjie Pedestrian Street) แหลงชอปปงใจกลาง
เมืองเสิ่นหยาง ถนนสายนี้เปนศูนยกลางเศรษฐกิจที่สําคัญ อีกทั้งยังเปนยานการคาที่รวมเอารานคา
และหางสรรพสินคาไวดวยกัน ใหทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
โรงแรม Vienna International Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว
ทาอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร (ทาอากาศยานดอนเมือง)

ค่ํา
ที่พัก
วันที่หก
เชา
10.05 น.
14.40 น.

บริการอาการเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (12)
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย
เหินฟาเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน NOKSCOOT
เที่ยวบินที่ XW877 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที)
เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
+++++++++++++++++++++++++++++++++

*****คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทอ
 งถิน
่ และหัวหนาทัวร
ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน***
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ รานขาย
เสื้อกันหนาว, รานสินคาพื้นเมือง ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัท
ฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อ
ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะ
เขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ทาน/ราน

**ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการตั๋วเครือ
่ งบิน 20,888 บาท**
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร *
** ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง **
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราคาบริการรวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน
 คารถโคชปรับอากาศ
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ 1 ชิ้น น้ําหนักไมเกิน 20 กก.
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
× คาวีซาแบบกรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,000 บาท (สําหรับพาสสปอตไทย และเดินทาง
×
×
×
×
×
×
×
×

ไป-กลับพรอมคณะเทานั้น)
คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุปทองเที่ยว
ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,800 บาท**
คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน (กรณีกรุป
ออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพิ่มทานละ 50 หยวน/ทริป/ตอทาน)

คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิ
บารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
คา ธรรมเนี ยมในกรณีที่ ก ระเปา สั ม ภาระที่มี น้ํ าหนั กเกิ นกว าที่ ส ายการบิน นั้ นๆกํ า หนดหรื อสั ม ภาระใหญเ กิ น
ขนาดมาตรฐาน
คาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์เก็บเพิ่มตามความเปนจริง กอนการเดินทาง
คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ
คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %

เดินทางขึ้นต่ํา 20 ทาน หากต่ํ ากวากํ าหนด กรุปจะไมสามารถเดิ นทางได หากผู เดินทางทุกทา นยินดีที่ จะชําระ
คาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทาน
ทราบลวงหนา
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เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน :
 มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกคาทําการจองกอนวัน
เดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลง



ตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว
หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง
แฟกซ
สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอม
ยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสง
สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอัน
เกิ ดจากความผิ ด พลาดจากการสะกดชื่ อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่ อใช ในการจองตั๋ วเครื่อ งบิ น
ทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษ
อยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ไดทุ กกรณี และกรณี ที่ก องตรวจคนเขา เมื องทั้ งกรุง เทพฯ และในต า งประเทศ ปฏิ เสธมิใ หเ ดิน ทางออก หรื อ เข า
ประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทาน
ออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การ
นัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
เมื่ อ ท า นตกลงชํ า ระเงิ น มั ด จํ า หรื อ ค า ทั ว ร ทั้ ง หมดกั บ ทางบริ ษั ท ฯ แล ว ทางบริ ษั ท ฯ จะถื อ ว า ท า นได ย อมรั บ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ /
ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการ
ของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วัน
กอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่
ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี
เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
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12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมมีคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจ
ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานที่นอยลง โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถใน
การบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ
มิ อ าจเพิ่ ม เวลาได โดยมั ค คุ เ ทศก แ ละคนขั บ จะเป น ผู บ ริ ห ารเวลาตามความเหมาะสม ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ สภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง

9

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเทีย
่ วประเทศจีนแบบกรุป เฉพาะพาสสปอตไทยเทานั้น!!
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน
การทําวีซากรุปทองเทีย
่ วนั่นใชแคเพียงสําเนาพาสปอรต และรูปถายที่ชัดเจนเทานั้น !!
กรณีลูกคาไมสะดวกถายรูปสงมา สามารถสงเลมพาสสปอตตัวจริงมาใหกับบริษัทได

