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 พิชิตความหนาว...เยือนเมืองนํ้าแข็ง ในอุณหภูมิติดลบกับ เทศกาลโคมไฟนํา้ แข็ง
Harbin 2015 International Ice and Snow Festival ทีฮ่ าร์ บนิ้ ปี ละครั้ง
 สนุกสนานบนลานสกี เอ้อหลงซาน ที่เหมาะกับการเล่นสกี 140 วันในรอบ 1 ปี ด้วยเครื่ องเล่นที่
ทันสมัยและปลอดภัย
 ชม...แกะสลักหิมะทีเ่ กาะพระอาทิตย์
 ชม...สวนเสื อไซบีเรียน สัตว์อนุรักษ์ที่มีค่าชนิดหนึ่งของประเทศจีน
 สัมผัสความอลังการของ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก กําแพงหมื่นลี้...กําแพงเมืองจีน
 แจกฟรี...ถุงมือ หมวก ที่ปิดหู ผ้ าพันคอ เสื้อกันหนาว ท่ านละ 1 ชุด รับทีฮ่ าร์ บนิ้
** ราคานีร้ วม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่ าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว**
**ราคานีไ้ ม่ แจกกระเป๋ า ไม่ รวมทิปไกด์ และทิปคนขับรถ **
กําหนดการเดินทาง

วันที่ 19-24 ก.พ. 58 (ตรุษจีน)

ราคา

38,900.-

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ

22.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 10 เคาน์ เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชน่ า (CA) โดยมี
เจ้ าหน้ าทีค่ อยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ คสั มภาระ และเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่ าน

วันทีส่ อง

ปักกิง่ -ฮาร์ บนิ้ -สวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-ผ่ านชมภายนอกโบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย

01.05 น.
06.30 น.

เหิรฟ้ าสู่ กรุ งปักกิง่ โดยสายการบิน AIR CHINA เทีย่ วบินที่ CA 980
เดินทางถึงสนามบิน กรุ งปักกิง่ สนามบินนี้ได้เปิ ดสร้างใหม่ เพื่อรองรับท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น สนามบินมีขนาด
ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริ กาออกแบบโดย Foster & Partners ตัวอาคารสร้างเป็ นรู ปตัวเครื่ องบิน

(GH) Harbin Ice and Snow Festival 2015 ท้า!!!ลมหนาว ปั กกิ่ง-ฮาร์บิ้น 6 วัน 4 คืน (CA) ก.พ. 38,900.-
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08.55 น.
10.45 น.

กลางวัน
บ่ าย

โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วนทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ ทิศตะวันออกเพื่อช่ วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้
แสงแดดผ่านได้ และใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนภายในตัวอาคาร นําท่ านผ่ านพิธีการตรวจ
คนเข้ าเมือง จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยูท่ ี่ภาคตะวันตก
เฉี ย งเหนื อ ของ ที่ ร าบหวาเป่ ย ปั ก กิ่ ง เป็ นเมื อ งหลวงของจี น ตั้ง แต่ ส มัย ราชวงศ์จิ น หยวน หมิ ง ชิ ง จนถึ ง
สาธารณรั ฐประชาชนจี น เคยใช้ชื่อจงตู ต้าตู เป่ ยผิง และเป่ ยจิ ง เริ่ มตั้งเป็ นเมื องตั้งแต่ปี 1949 ปั จจุ บนั ปั กกิ่ ง
แบ่งเป็ น 16 เขต และ 2 อําเภอ เป็ นนครที่ข้ ึนตรงต่อส่ วนกลาง พื้นที่ทวั่ นครเป่ ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิ โลเมตร
นครปั กกิ่งเป็ นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และเขตชุ มทางการคมนาคมทัว่ ประเทศจีน อีก
ทั้งยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก ปั จจุบนั ปั กกิ่ งเป็ นเขตการปกครองพิเศษแบบ
เมืองเอกเทศ 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่ งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปั กกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็ นเมืองหลวงของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากทศวรรษที่ 80 ของศตวรรษที่ 20 เมืองปั กกิ่ งได้พฒั นา
อย่างรวดเร็ วอย่างเหลือเชื่ อ มีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็ นหลังมือ ปั จจุบนั นี้ ปักกิ่ งมีถนนที่สลับกับตึกสู งๆ
แต่ยงั รักษาสถานที่สาํ คัญๆ ทางประวัติศาสตร์ ได้อย่างดีเยีย่ ม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เหิรฟ้ าสู่ เมืองฮาร์ บิน้ โดยสายการบิน AIR CHINA เทีย่ วบินที่ CA 1643
เดินทางถึงท่าอากาศยาน เมืองฮาร์ บิน้ เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยูท่ างทิศเหนื อสุ ดของประเทศจีนมี
พรมแดนตั้งแต่ทิศเหนือไล่ลงมาถึงทิศตะวันออกติดชายแดนรัสเซี ยส่ วนทิศตะวันตกจรดมองโกเลียใน มีช่วงฤดู
หนาวมากกว่าฤดู ร้อน และเลื่ องชื่ อในฐานะเป็ นเมื องนํ้าแข็งของประเทศ ซึ่ งมีการจัดเทศกาลฤดู หนาว การ
แข่งขันแกะสลักนํ้าแข็ง และเป็ นเขตเศรษฐกิ จพัฒนา เทคโนโลยีช้ นั สู งของประเทศเมื่อปี 1993 และเปิ ดให้นกั
ลงทุนจากต่างชาติเข้าไปดําเนินการได้ต้ งั แต่ ค.ศ.1994 มีประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม สวนสตาลิน หรื อ ซื่ อต้ าหลินกงหยวน ริ มฝั่ งแม่น้ าํ ซงฮัว โดยสวนแห่ งนี้ ถูกสร้ างขึ้ นในปี ค.ศ.1953 ซึ่ งมี
รู ปแบบที่รับอิทธิ พลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์ แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ ที่ห้าวหาญ ซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนอุปนิสัยของชาวเหนือของประเทศจีน เพื่อเป็ นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดี ต่อกัน ระหว่างสอง
ชาติมหาอํานาจแห่ งโลกคอมมิวนิ สต์ ทุกท่านจะได้เห็นวิวหิ มะธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรมการเล่นสกีบน
แม่น้ าํ ซงฮัว ที่กลายเป็ นนํ้าแข็งทั้งสายนํ้า ชมพร้อมกิจกรรมบนนํ้าแข็งที่แสนสนุ ก เช่น บันไดนํ้าแข็ง แคร่ เลื่อน
หิ ม ะเป็ นต้น นํา ท่า นชม อนุ ส าวรี ย์ฝั่งหง ซึ่ ง ตั้ง อยู่ ณ บริ เวณชายฝั่ งแม่น้ าํ ซงฮัว เป็ นอนุ สรณ์ ระลึ ก ถึ ง ความ
พยายามของชาวเมืองฮาร์ บินที่พยายามต่อสู ้กบั อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึ่ งนํ้าในแม่น้ าํ ซงฮัวเจียงสู งกว่า
ตัวเมืองฮาร์ บิ้น 7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร นํ้าก็จะทะลักเข้ามาในตัวเมือง จึงได้มีการสร้างเขื่อนให้
สู งขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกว่า 140 กิโลเมตร เป็ นเวลา 28 วัน จนในที่สุดนํ้าก็ไม่ไหลเข้ามาท่วมเมือง
ฮาร์ บิ้นทั้งๆ ที่กระแสนํ้าในปี ค.ศ. 1998 เป็ นกระแสนํ้าที่สูงที่สุดในรอบ 52 ปี อนุ สาวรี ยเ์ ป็ นเสาทรงกลมแบบ
โรมัน สู ง 13 เมตร บนยอดเสาเป็ นรู ปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่ วม
แรงกัน แสดงถึงสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นในตอนนั้นฐานของอนุ สาวรี ยส์ ร้ างเป็ นสระรู ปพระจันทร์ เสี้ ยว 3 ชั้น ชั้น
ล่างเป็ นระดับนํ้าในปี ค.ศ. 1932 ที่เคยสร้างความเสี ยหายให้กบั เมืองฮาร์ บิ้นเป็ นอย่างมาก สระชั้นที่ 2 เป็ นระดับ
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คํ่า

นํ้าในปี ค.ศ. 1957 เท่ากับระดับนํ้าเมื่อ 52 ปี ก่อน ซึ่ งสู งกว่าระดับนํ้าปี ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ.
2001 สร้างสระขึ้นเป็ นชั้นที่ 3 เพื่อบันทึกระดับนํ้า ซึ่ งสู งขึ้นอีก 0.75 เซนติเมตร ด้านหลังประกอบด้วยเสาและ
ระเบียงโค้งแบบโรมัน ซึ่ งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์ บิ้น จากนั้นนําท่าน ผ่ านชมโบสถ์ เซ็นโซเฟี ย
ซึ่งเป็ น 1 ในโบสถ์คริ สต์ 17 แห่ง ซึ่ งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซี ยที่ได้เข้ามามีอิทธพลในฮาร์ บิ้น โบสถ์โซเฟี ย เป็ น
โบสถ์นิกายออร์ โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1907 ภายหลังจากที่ทหารรัสเซี ยต้องประสบกับความพ่ายแพ้ใน
สงคราม รัสเซี ย–ญี่ปุ่น (ค.ศ.1904–1905) โดยชาวรัสเซี ยได้สร้ างโบสถ์แห่ งนี้ ข้ ึนเพื่อเป็ นที่พกั พิงทางใจ และ
สร้างขวัญกําลังใจให้แก่กองทหารรัสเซี ยที่เข้ามาประจําอยู่ ณ ที่น้ ี โบสถ์แห่ งนี้ ได้รับบูรณะอีกครั้งในปี ค.ศ.1923
และหลังจากที่ใช้เวลาในการซ่ อมแซมต่อเติมนานถึง 9 ปี โบสถ์เซนต์โซเฟี ย ก็ได้กลายเป็ นโบสถ์ออร์ โธด็อกซ์
ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซี ยตะวันออก ตัวโบสถ์สูง 53 เมตร มี โถงหลักที่ มีหลังคารู ปหัวหอม สร้ างขึ้ นด้วย
สถาปั ตยกรรมแบบไบแซนไทม์คล้ายกับสถาปั ตยกรรมของจัตุรัสแดงในกรุ งมอสโคว
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ GOLDEN CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ าม

สกีเซ็นเตอร์ เอ้ อหลงซาน-ชมเทศกาลโคมไฟนํ้าแข็ง (Harbin 2015 International Ice and Snow
Festival)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ หลงจู -เอ้ อหลงซาน สกีเซ็ นเตอร์ ซึ่ งตั้งอยูห่ ่ างจากเมืองฮาร์ บิ้นไปประมาณ 56 กิ โลเมตร ใน
เขตเทือกเขาเอ้อหลงซาน ณ ความสู งเหนื อระดับนํ้าทะเลประมาณ 266 เมตร ซึ่ งมีระยะเวลาที่มีหิมะ ปกคลุ ม
เหมาะแก่ การเล่นสกี เฉลี่ ยประมาณ 140 วัน ใน 1 รอบปี ประกอบด้วยสกี เซ็ นเตอร์ และรี สอร์ ทบนเนื้ อที่ กว่า
ทันสมัยและได้มาตรฐานครบครันไว้คอยบริ การอีกด้วย ให้ท่านเพลิ ดเพลิ นกับกิ จกรรมบนลานหิ มะ อาทิเช่ น
การเล่นสกี (มีลานสกีที่เหมาะกับเด็กและผู้ที่เริ่ มหัดเล่ น, แคร่ เลื่อน, สโนว์ โมบิล, รถม้ าลาก, เล่ นสเก็ตบน
ทะเลสาบนํา้ แข็ง ฯลฯ) (ราคาทัวร์ ไม่ รวม ค่ าเช่ าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่ างๆ ภายในสกีรีสอร์ ท )
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม เทศกาลโคมไฟนํ้าแข็ง (Harbin 2015 International Ice and Snow Festival) หรื อนิทรรศการและ
ศิลปกรรมการแกะสลักนํ้าแข็งประจําปี ของฮาร์ บิ้น ปิ งเสวีย่ ต้าซื่ อเจี้ย ที่เมืองฮาร์ บิ้นซึ่ งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทํา
ให้ฮาร์ บิ้นซึ่ งอยู่ทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อของจีนกลายเป็ นเมื องนํ้าแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดทําให้แม่น้ าํ ซงฮัว
กลายเป็ นลานนํ้าแข็งที่ท้ งั หนาและกว้างใหญ่ ที่ผมู ้ าร่ วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็
อกกี้, สเก็ตและสกีกนั อย่างสนุ กสนาน มีการนํานํ้าแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็ นรู ปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงาม
ของโคมไฟนํ้าแข็งยามคํ่าคืนตามอัธยาศัย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร สุ กมี้ องโกล
พักที่ GOLDEN CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

วันทีส่ ี่

ชมงานหิมะทีเ่ กาะพระอาทิตย์ -ถนนจงหยาง-สวนเสื อไซบีเรีย-ฮาร์ บนิ้ -ปักกิง่

(GH) Harbin Ice and Snow Festival 2015 ท้า!!!ลมหนาว ปั กกิ่ง-ฮาร์บิ้น 6 วัน 4 คืน (CA) ก.พ. 38,900.-
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บ่ าย

คํ่า
22.00 น.
23.50 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ไท่หยางต่ าว ( เกาะพระอาทิตย์ ) เกาะขนาดใหญ่ซ่ ึ งตั้งอยูท่ างตอนเหนือของแม่น้ าํ ซงฮัวเจียง มี
เนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็ นสถานที่พกั ฟื้ นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์ บิ้น สถานที่สวยงามร่ มรื่ น
ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นับเป็ นสถานที่อาบแดดที่วเิ ศษสุ ด นอกจากนั้นยังมีเรื อ
, จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยุโรปไว้บริ การให้เช่าอีกด้วย (ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่ าเช่ าอุปกรณ์ ต่างๆ) ส่ วนในช่วง
ฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยหิ มะ ก็จะกลายเป็ นสถานหย่อนใจในอุดมคติ ที่เหมาะอย่างยิง่ กับกิจกรรม
หลากหลายชนิ ดบนลานนํ้าแข็ง อาทิเช่น สเก็ตนํ้าแข็ง, เลื่อนหิ มะ, และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลัก
หิ มะประจําปี ของฮาร์ บิ้น เกาะสุ ริยนั ถือเป็ นสถานที่จดั แสดงการแกะสลักหิ มะนํ้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
ที่โด่งดังไปทัว่ โลก ซึ่ งปั จจุบนั นี้ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิ มะนํ้าแข็งในอาคารของเกาะสุ ริยนั นี้ ได้
ชมการแกะสลัก นํ้า แข็ง กํา แพงเมื องจี น สวนหิ ม ะ และอี ก หลากหลายแหล่ ง ท่ องเที่ ย วที่ สํา คัญของจี น ท่ า น
สามารถถ่ายรู ปสถานที่ ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิ ทรรศการแกะสลักหิ มะนํ้าแข็งอย่างแท้จริ ง
อย่างที่เห็นในปั จจุบนั
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านช้ อปปิ้ งย่ าน จงยางปู้สิ งเจี้ย หรื อ ถนนจงยาง เชิ ญท่านอิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าของฝากและของที่ระลึก ณ
ย่านการค้าของเมืองฮาร์ บิ้น จากนั้นนําท่านชม สวนเสื อไซบีเรี ย (สั ตว์ อนุรักษ์ ที่มีค่าชนิดหนึ่งของประเทศจีน )
สวนเสื อตั้ง อยู่ทางเหนื อของแม่ น้ าํ ซงฮัว มี พ้ืนที่ 196.53 เอเคอร์ และมีเสื อไซบี เรี ย น สัตว์อนุ รัก ษ์ที่มี ความ
สวยงาม น่ารัก และเป็ นเสื อที่ไม่ดุร้ายอาศัยอยูก่ ว่า 100 ตัว
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่ เวลานําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งปักกิง่ โดยสายการบิน AIR CHINA เทีย่ วบินที่ CA 1622
เดิ นทางถึ ง สนามบิน กรุ งปั กกิ่ง เป็ นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปั จจุบนั แบ่งเป็ น 16 เขตและ 2
อําเภอ เป็ นนครที่ ข้ ึนตรงต่อส่ วนกลาง เป็ นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุ ม
ทางการคมนาคมทัว่ ประเทศจีน และเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ
พักที่ HOLIDAY INN TEMPLE OF HEAVEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันทีห่ ้ า

ร้ านหยก-กําแพงเมืองจีนด่ านจียงกวน-พระราชวังฤดูร้อน-ศู นย์ วจิ ัยการแพทย์ แผนโบราณ
ชมกายกรรมปักกิง่

เช้า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านแวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสี ยงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กําไรหยก แหวนหยก หรื อผี
เซี ยะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสี ยง นําท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีนด่ านจวีหยงกวน กําแพงเมืองจีนเริ่ มสร้างเมื่อ 2500
ปี ก่อนในสมัยจ๋ านกว๋ อ ที่มีการแบ่งแยกดินแดนจีนออกเป็ นก๊กต่างๆ และต่างก็ทาํ สงครามสู ้รบเพื่อแย่งความเป็ น
ใหญ่ ในแต่ละก๊กก็มีการสร้างกําแพงเพื่อรักษาความมัน่ คงของตนเอง กําแพงเมืองจีนด่ านจวีหยงกวน เป็ นด่าน
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กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

ปราการด่ า นสุ ดท้า ยที่ รัก ษาและป้ องกันความปลอดภัย ของเมื องปั ก กิ่ ง หากปราการด่ า นจวีหยงกวนถู ก ยึด
หมายความว่ากรุ งปั กกิ่งจะต้องเสี ยเมือง อิสระเดินชมบรรยากาศและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เป็ ดปักกิง่
เข้าชม พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้ หอหยวน ตั้งอยูใ่ นเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของกรุ งปั กกิ่ง ห่ างจาก
ตัวเมืองปั กกิ่ งประมาณ 15 กิโลเมตร พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนเดิ มเป็ นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไม้ใน
สมัยกุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉื อซี ไทเฮาได้นาํ งบประมาณของกองทัพเรื อมาบูรณะซ่ อมแซมจน
เป็ นลักษณะที่เห็นในปั จจุบนั ภายในพระราชวังประกอบด้วย ตําหนักเลอโช่วถัง สถานที่ประทับของพระนางฉื อ
ซี ไทเฮา ตําหนักเริ่ นโช่ วเตี้ยน สถานที่ว่าราชการของพระนางฉื อซี ไทเฮา ภูเขาว่านโส้วซาน ทะเลสาบคุนหมิง
เก๋ งพระหอม ตําหนักเรี ยงเมฆ เต๋ อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลัดเลาะไปตามริ มทะเลสาบคุนหมิง ตกแต่ ง
ด้ วยภาพวาดต่ างๆ ) และตําหนักต่างๆ มากมาย จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์ วจิ ัยทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟังเรื่ องราว
เกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟัง
การวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม กายกรรมปักกิง่ พร้อมแสง สี เสี ยง และการแสดงที่มีชื่อเสี ยง
พักที่ HOLIDAY INN TEMPLE OF HEAVEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันทีห่ ก

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ตลาดรัสเซีย-ปักกิง่ -กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่ งเป็ นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใ่ จกลางกรุ ง
ปั ก กิ่ ง ความยาวตั้ง แต่ ทิ ศ เหนื อจรดทิ ศ ใต้ 880 เมตร ทิ ศตะวันออกจรดทิ ศตะวันตก 500 เมตร พื้ นที่ ท้ งั สิ้ น
440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 2,000,000 คน ปั จจุบนั จัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็ นจัตุรัสใจกลาง
เมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปั ตยกรรมที่มีความสําคัญ ได้แก่ พลับพลาเทียนอันเหมินที่ต้ งั อยูท่ าง
ทิศเหนือสุ ดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่ยอดเสาธงกลางจัตุรัส อนุ สาวรี ยว์ ีรชนใจกลาง
จัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจนพิพิธภัณฑ์แห่ งชาติจีนจะอยู่ทางฝั่ งตะวันออก
นอกจากนี้ ทางด้านทิศใต้ยงั มีหอรําลึ กท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรื อเฉี ยนเหมิน นําท่าน
เดิ นสู่ พระราชวังกู้กง พระราชวังกูก้ งถูกสร้ างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ หย่งเล่อแห่ งราชวงศ์หมิงปี ค.ศ. 1406 เป็ น
พระราชวังที่เป็ นที่ประทับของฮ่องเต้ของทั้งราชวงศ์หมิงและชิ งรวมทั้งสิ้ น 24 พระองค์ พระราชวังนี้ กินเนื้ อที่
720,000 กว่าตารางเมตร มีตาํ หนักน้อยใหญ่ท้ งั หมด 9,999 ห้อง ภายในพระราชวังแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ วัง
หน้า และ วังใน วังหน้าประกอบด้วยตําหนักไถ่เหอ จงเหอ และเป่ าเหอ เป็ นสถานที่ที่ฮ่องเต้ใช้จดั งานพิธีต่างๆ
ว่าราชการ และ รับเข้าเฝ้ า ในส่ วนของวังใน ประกอบด้วยตําหนักหลักๆ คือ วังเฉี ยนชิ งกง เจียวไถ่เตี่ยน คุนหนิ ง
กง ภายในวังในเป็ นส่ วนที่ฮ่องเต้ใช้ตรวจตราเอกสาร ลงนามอนุ มตั ิต่างๆ และยังเป็ นสถานที่พกั อาศัยของพระ
ราชินี พระสนมและบรรดาเชื้อพระวงศ์อีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กลางวัน
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19.45 น.
23.45 น.

นําท่านเดิ นทางสู่ ตลาดรั สเซีย ให้ท่านได้ช้อปปิ้ งของ COPY ยี่ห้อดังมากมายทั้ง กระเป๋ า เสื้ อผ้า รองเท้า และ
อื่นๆ
สมควรแก่ เวลานําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
เหิ รฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เทีย่ วบินที่ CA979
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ...
**********************
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่ องเที่ยวบางรายการและจะต้ องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีจํานวนผู้โดยสารไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย

อัตราค่ าบริการ ท้า!!! ลมหนาวปักกิง่ ฮาร์ บิน้ 6 วัน 4 คืน (CA)

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 29 ม.ค.-03 ก.พ. 58
วันที่ 05-10 ก.พ. 58
วันที่ 19-24 ก.พ. 58 (ตรุ ษจีน)

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก (มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่
2 ท่าน

ราคาเด็ก(ไม่ มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่
2 ท่าน

พักเดี่ยว
เพิม่

36,900

35,900

34,900

5,500

38,900

37,900

36,900

5,500

ข้ อควรทราบ: ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่ าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรม
ทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อ
หรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่ งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทําการ (1,000 บาท)
(GH) Harbin Ice and Snow Festival 2015 ท้า!!!ลมหนาว ปั กกิ่ง-ฮาร์บิ้น 6 วัน 4 คืน (CA) ก.พ. 38,900.-
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7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ยอ่ มอยู่ ใน
ข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต
8. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ ง + ภาษีนํา้ มัน
9. นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
หมายเหตุ: ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2554 สายการบิน AIR CHINA มีประกาศเปลี่ยนแปลงนํ้าหนัก และขนาดกระเป๋ า
สัมภาระ โดยให้กระเป๋ าสัมภาระที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องได้ท่านละ 1 ใบ มีน้ าํ หนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋ า
ต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ ารวมแล้วไม่เกิน 158 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สู ง) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ท่านละ 1 ชิ้น
นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม ถ้านํ้าหนักและขนาดของกระเป๋ าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกําหนดไว้ จะต้องเสี ยส่ วนที่
เกินเป็ นจํานวนเงิน 200 USD หรื อ 1,300 หยวนต่อใบ
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทาง
2. ค่าทําหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย
7. ค่ าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน แปลว่า เดินทางทั้งหมด 6 วัน จ่ าย
ทิปไกด์ 50 หยวน คนขับ 50 หยวน รวมเป็ น 100 หยวน ต่ อคน
การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ )
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
(GH) Harbin Ice and Snow Festival 2015 ท้า!!!ลมหนาว ปั กกิ่ง-ฮาร์บิ้น 6 วัน 4 คืน (CA) ก.พ. 38,900.-
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3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
การสํ ารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาสํ ารองทีน่ ั่ง+ชํ าระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้ อมแจ้ งชื่อ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง 2. ส่ วนที่
เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่าน
ได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหา
นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่าน
เป็ นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัท ฯ ก่ อนทุก
ครั้ง มิเช่ นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
(GH) Harbin Ice and Snow Festival 2015 ท้า!!!ลมหนาว ปั กกิ่ง-ฮาร์บิ้น 6 วัน 4 คืน (CA) ก.พ. 38,900.-
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เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุ ด
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสารยืน่ วี
ซ่า
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณี เด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้องแนบสู ติบตั รตัวจริ งและสําเนาสู ติบตั รของเด็ก
- กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 5 ปี บริ บูรณ์ ต้องแนบสู ติบตั รตัวจริ ง,สําเนาสู ติบตั รและสู ติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดย รับรองจาก
กระทรวงต่างประเทศ)
และในกรณี ที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสื ออนุ ญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่มทีม่ ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นระเบียบ
การยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
11. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร
APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์
12. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245/ 086-355-1914 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
1. หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารทีต่ ้ องเตรียม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสื อว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
 ยืน่ วีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่านละ 800 บาท
(ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า**
ประกาศ
เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
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168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245/ 086-355-1914 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME....................................................SURNAME....................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
....................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทร
ศัพท์ ............................. มือถือ........................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
............................โทรศัพท์ บ้าน..................................
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่ งงาน .......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
........................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
........................................โทร..............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือ่ วันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน............................ปี ............................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมือ่ วันที.่ .......................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน.............................ปี .................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME......................................................................
RELATION........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME......................................................................
RELATION........................................................

หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิด
ความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970, 0-2245-7033
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