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กรุงเทพฯ – ปักกิ่ ง – ตลาดรัสเซีย
07.00 น.

10.10 น.
15.50 น.

เย็น

คณะพร้ อ มกัน ณ ท่ า อากาศยานสุว รรณภูมิ อาคารผู้โ ดยสารขาออก ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ D สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG614
เดินทางถึง สนามบิ นปักกิ่ ง เมืองหลวงของ สาธารณะรัฐประชาชนจีน นาท่านผ่าน
ขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธกี ารทางศุลกากร จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ตลาด
รัสเซีย แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าราคาถูก มีทงั ้ ของก๊อปปี้ แบรนด์ดงั ต่างๆ ให้อสิ ระแก่ท่านใน
การช้อปปิ้ งกับสินค้ามากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า นาฬิกา อุปกรณ์กฬี า
ของทีร่ ะลึก ฯลฯ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
น า ท่ า น เ ข้ า สู่ ที่ พั ก RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL ห รื อ
เทียบเท่า
http://www.marriott.com.cn/hotels/travel/bjswf-renaissance-beijingwangfujing-hotel/

วันที่ สอง

ปักกิ่ ง – ฮาร์บิน – ชมงานปัน้ หิ มะ (เกาะสุริยะ) – ถนนจงยาง – โบสถ์เซนต์โซเฟี ย
– เทศกาลแกะสลักน้าแข็ง SNOW WORLD

เช้า
08.55 น.
10.45 น.
กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิน โดยสายการบินไชน่ าแอร์ เทีย่ วบินที่ CA1643
เดินทางถึง เมืองฮาร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาการ
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บ่าย

คา่

นาทุกท่านเดินทางสู่ เกาะสุริยะ หรือเกาะพระอาทิตย์ ตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้า
ซงฮัวเจียง มีพน้ื ทีท่ งั ้ หม 370 ตารางกิโลเมตร เป็ นเกาะทีม่ ธี รรมชาติทส่ี วยงามมาก ทัง้
ภูเขา ต้นไม้ และน้ าที่ใสสะอาด ฤดูหนาวน้ าบนแม่น้ าซงฮัวเจียงแข็งตัวกลายเป็ นลาน
น้าแข็งกว้างขนาดใหญ่ ผูค้ นส่วนมากนิยมกันทีล่ านน้าแข็งแห่งนี้ และนอกจากนี้ยงั เป็ น
สถานที่จดั เทศกาลแกะสลักหิมะน้ า แข็งอย่างยิง่ ใหญ่อลังการที่สุดของประเทศจีนจนมี
ชื่อเสียงโด่งดังไปทั ่วโลก ชมรูปปั ้นหิมะและแกะสลักหิมะอันสวยงามตระการตา งาน
แกะสลักทุกชิ้นล้วนน่าตื่นตาตื่นใจไม่ว่าจะเป็ นพระราชวัง กาแพงเมืองจีน หอฟ้ าเทียน
ถาน สวนดอกไม้หมิ ะล้วนๆ ราชรถจิน๋ ซี ฯลฯ อีกมากมาย จากนั ้นนาท่านชม ถนนจง
ยาง เป็ นถนนที่เก่าแก่มปี ระวัตนิ ับร้อยปี ของเมืองฮาร์บนิ โดยมีการเริม่ สร้างขึน้ เมื่อปี
ค.ศ.1898 เดิมมีช่อื ว่า “จงกว๋อต้าเจียน” อาคารบ้านเรือสไตล์ยุโรปมากถึง 71 แห่ง ซึ่ง
ส่วนใหญ่สร้างขึน้ ระหว่างปี ค.ศ. 1903–1927 มีลกั ษณะที่น่าสนใจอย่างยิง่ ถนนจงยาง
เป็ นถนนที่มกี ารปูพ้นื ด้วยหินสีเขียวอ่อนทัง้ สาย เป็ นถนนการค้าทีข่ น้ึ ชื่อของเมืองฮาร์
บิน จากนัน้ นาท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟี ย เป็ น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึง
วัฒนธรรมรัส เซียที่เข้ามามีอิท ธิพลในเมืองฮาร์บ้นิ ซึ่ง ตัง้ อยู่เหนื อปลายถนนจงยาง
(เซ็น ทรัล)ที่ส ร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 18 ในประเทศจีน ปั จจุบนั นอกจากเป็ น สถานที่
ประกอบพิธที างศาสนาแล้งยังเป็ นหอพิพธิ ภัณฑ์อนุรกั ษ์สถาปั ตยกรรมยุโรปตะวัน ออก
และศิลปคริสตศาสนาอีกด้วย โบสถ์เซนต์โซเฟี ยเป็ นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ท่ใี หญ่ทส่ี ุดใน
ภาคพืน้ เอเชียตะวันออก ตัวโบสถ์สงู 53 เมตร มีโดมหลักทีม่ หี ลังคาเป็ นรูปทรงหัวหอม
คล้ายกับสถาปั ตยกรรมแบบไบแซนไทน์ คล้ายๆ กับสถาปั ตยกรรมของจตุรสั แดงใน
กรุ ง มอสโคว์ ปั จ จุ บนั โบสถ์แห่ง นี้ ยงั ถูกใช้เป็ นพิพิธภัณ ฑ์เก็บผลงานด้านศิลปะและ
สถานทีจ่ ดั แสดงนิทรรศการเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ของเมืองอีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
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หลังจากรับประทานอาหารแล้ว นาท่านชม งานเทศกาลแกะสลักน้าแข็ง นานาชาติ
Snow World Festival ชมการประกวดการแกะสลักน้าแข็งจากประเทศต่างๆ ทั ่วโลก
และตกแต่งประดับด้วยโคมไฟหลากสีงดงามตระการตา
นาท่านเข้าสู่ที่พกั CROWNE PLAZA HARBIN SONGBEI HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.crowneplaza.com
วันที่สาม

ฮาร์บิน – เอ้อหลงซาน สกีรีสอร์ท (ราคาไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ) – อนุสาวรียฝ์ ัง่ หง
(ดูโชว์ว่ายน้าท่ามกลางอากาศหนาว) – สิ นค้าพื้นเมืองรัสเซีย – ปักกิ่ ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านเดินทางสู่ เอ้อหลงซาน สกีเซ็นเตอร์ อยู่ห่างจากเมืองฮาร์บนิ ประมาณ 56
กิโลเมตร ในเขตเทือกเขาเอ้อหลงซาน ความสูงเหนือระดับน้าทะเลประมาณ 266 เมตร
โดยมีช่วงเวลาหิมะปกคลุมซึง่ เหมาะแก่การเล่นสกีเฉลีย่ ประมาณ 140 วันในรอบ 1 ปี
ซึ่งประกอบไปด้วยสกีเซ็นเตอร์และรีสอร์ทเนื้อทีก่ ว่า 78,000 ตารางเมตร โดยจัดแบ่ง
เป็ นลานสกีสาหรับผูห้ ดั เล่นโดยเฉพาะ เชิญท่านอาระกับการเล่นสกี (ราคาทัวร์ไม่รวม
ค่าเช่าอุปกรณ์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม อนุสาวรียฝ์ ัง่ หง ซึ่งตัง้ อยู่ ณ บริเวณชายฝั ง่ แม่น้าซงฮัวเจียง เป็ นอนุ สรณ์
ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บ้นิ ที่พยายามต่อสู้กบั อุทกภัยครัง้ ใหญ่เมื่อปี
ค.ศ.1957 อนุ สาวรียเ์ ป็ นเสาทรงกลมแบบโรมัน ความสูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็ นรูป
แกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการและนักศึกษาที่ร่วมแรงร่วมใจกัน (การ
แสดงโชว์ว่ายน้ าในน้าแข็ง จัดขึน้ ทุกๆเดือนธันวาคม – มีนาคมของทุกปี มีทงั ้ ชายและ
หญิงร่วมแสดงโชว์ ซึ่งถือว่าเป็ นการแสดงความแข็งแกร่งของร่างกายมีทงั ้ การกระโดด
น้าและว่ายน้าโชว์ของเหล่าผูส้ งู อายุในน้าที่มอี ุณหภูมติ ดิ ลบต่ากว่า 10 องศาเซลเซียส)

กลางวัน
บ่าย
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20.05 น.
22.15 น.

หลังจากนัน้ นาท่านเลือกซื้อ สิ นค้ารัสเซีย ให้ท่านเลือกซื้ออุปกรณ์กนั หนาวเพิม่ เติม
อาทิเช่น เสือ้ ผ้า รองเท้า ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารแล้ว นาท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาร์บิน
ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ ง โดยสายการบินไชน่ าแอร์ เทีย่ วบินที่ CA1612
เดินทางถึง สนามบินกรุงปังกิ่ ง
นาท่ านเดิ นทางเข้าที่ พกั RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL หรือ
เทียบเท่า
http://www.marriott.com.cn/hotels/travel/bjswf-renaissance-beijing-wangfujinghotel/

วันที่สี่

ปักกิ่ ง – กาแพงเมืองจีน (ด่านจวียงกวน) – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนหวังฟู่ จิ่ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ด่านจวียงกวน ณ อาเภอชางผิง ซึ่งเป็ นด่านทีจ่ อดรถได้ใกล้กาแพง
เมืองจีนทีส่ ุด จากนัน้ นาท่านเข้าชม กาแพงเมืองจีน ซึง่ เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัสศจรรย์ของ
โลก เป็ นกาแพงที่ยาวที่สุดในโลกที่สร้ างขึน้ ด้วยแรงงานของคนนับล้าน มีความยาว
6,500 กิโลเมตร โดยสร้างขึน้ ประมาณ 500 ปี ก่อนคริสตกาล และสร้างต่อเชื่อมกัน ครัง้
ใหญ่เมื่อ 221 ปี ก่อนคริสตกาล โดยจักรพรรดิฉินซีผู้ท่ปี ราบ 6 ก๊กสาเร็จและรวบรวม
ประเทศจีน ให้เ ป็ น ปึ กแผ่น ตัว ก าแพงมีค วามสูง ประมาณ 10 เมตร มีค วาม กว้าง
ประมาณ 8-10 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 13,000 ลี้ (6,500 กิโ ลเมตร) ซึ่ง
ประกอบด้วยกาแพง ซุ้มประตู ป้ อมปราการและป้ อมส่งสัญญาณไฟ กาแพงสร้างด้วย
ดิน หินและก่ออิฐ ปั จจุบนั ได้รบั การบูรณะซ่อมแซมจนกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทีม่ ี
ความสมบูรณ์สวยงามและเป็ นสัญลักษณ์แห่งความภูมใิ จของชาวจีนทัง้ ชาติ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

คา่
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บ่าย

นาท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน (พระราชวังฤดูรอ้ น) อุทยานที่ใหญ่ทส่ี ุด
ของประเทศจีน สร้างขึน้ เมื่อประมาณ 800 ปี ก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงทีข่ ดุ ขึน้ ด้วยแรง
คน ชมที่ประทับของพระนางซูส ีไ ทเฮาและจักรพรรดิ ์กวางสู ชมระเบียงฉางหลาง
ทางเดินทีม่ หี ลังคาคลุมยาว 728 เมตร ใต้หลังคามีภาพวาดนวนิยายของจีนที่มชี ่อื เสียง
กว่า 2,000 ภาพ เช่ น สามก๊ก ไซอิว๋ เป็ น ต้น และชมภาพทิวทัศน์ ต่างๆ ที่พระเจ้า
เฉียนหลงเสด็จทอดพระเนตรทีแ่ ม่น้าแยงซีอกี กว่า 2,000 ภาพ พร้อมทัง้ ดอกไม้นานา
ชนิดและลวดลายต่างๆ กว่า 4,000 ภาพ ชมเรือหินอ่อน 2 ชัน้ ยาว 36 เมตร ทีพ่ ระนาง
ซูสไี ทเฮาโปรดให้สร้างขึน้ โดยรอบของพระราชวังยังมีพนั ธุไ์ ม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด
ที่จดั ปลูกไว้อย่างสวยงามและร่มรื่น จากนัน้ นาท่านสู่ ถนนหวังฟู่ จิ่ ง (Wangfujing) ซึ่ง
เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเมืองปั กกิง่ เป็ นถนนเส้นยาวๆ สาหรับคนเดิน ห้ามรถ
ทุกชนิดวิง่ ผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน
รวมทัง้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือครบครัน จากนัน้ พาท่านช้อปปิ้ งกันอย่าง
เพลิดเพลินอย่างยิง่ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยัง
มีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้อ นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหาร
นานาชาติเป็ นรูปสัตว์แปลกๆน่าชม แต่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไร ให้ท่านได้อสิ ระถ่ายรูป
ช้อปปิ้ ง ชมวิวตามอัธยาศัย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ นทางเข้าที่ พกั RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL หรือ
เทียบเท่า
http://www.marriott.com.cn/hotels/travel/bjswf-renaissance-beijing-wangfujinghotel/
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วันที่ห้า

ปักกิ่ ง – จตุรสั เทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณ (กู้กง) – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม จตุรสั เทียนอันเหมิ น จตุรสั ที่มพี น้ื ทีก่ ว่า 275 ไร่ ถือเป็ นจตุรสั ทีใ่ หญ่ทส่ี ุด
ในโลก เป็ นสถานทีจ่ ดั งานพิธเี ฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ชม อนุสาวรียว์ รี ชน
ศาลาประชาคมและหอทีร่ ะลึกประธานเหมาเจ๋อตุง นาท่านผ่านประตูเทียนอันเหมินซึง่
เป็ นสัญลักษณะของประเทศจีน เพื่อเข้าสู่ พระราชวังโบราณ (กู้กง) ซึ่งสร้างในสมัย
จักรพรรดิหย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิง ระหว่าง ค.ศ.1406-1420 ซึง่ ถือว่าเป็ นพระราชวังที่
สมบูรณ์แบบและใหญ่ทส่ี ุดในโลก ในอดีตเคยเป็ นสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของ
จัก รพรรดิ 24 พระองค์ ในสัม ยราชวงศ์ห มิง และราชวงศ์ช ิง ชมโบราณสถานและ
สิง่ ก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชม
พระตาหนักว่าราชการ พระตาหนักชัน้ ใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารแล้ว นาท่านเดินทางสู่ สนามบิ นปักกิ่ ง เพื่อตรวจเช็คเอกสาร
และสัมภาระสาหรับเตรียมตัวเดินทางกลับ

17.05 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG 615

21.20 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง : มกราคม 03 - 07 , 10 - 14
17 - 21 , 24 - 28
ท่านละ

ราคารวมตั ๋ว

ผู้ใหญ่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน

86,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

9,900.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครังต้
้ องมีจานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางต่ากว่า10ท่านโดยจะแจ้ง
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้า
ประเทศของผูเ้ ดินทางได้เนื่องจากผูเ้ ดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเทีย่ วบิน และ
อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
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อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน
และ เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลีย่ นแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็ นจริง
- ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศจีน (ใช้ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่า 4 วันทาการ)
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้
- ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศน์ ประเทศไต้หวัน ผูม้ ปี ระสบการณ์นาเทีย่ วคอย
ดูแลอานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทาหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่
สั ่งเพิม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็ นต้น
- ค่าน้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกาหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อ
ท่าน
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็ นจริง

PKG_TG_CN_001

ตั ๋วเครื่องบิ น
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลกู ค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นั ่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง
ได้
- และในกรณีลกู ค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทั ฯได้ดาเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
บริษทั ฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
- ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลีย่ นตัวผู้
เดินทางในกรณีน้ีทางบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลีย่ นชื่อผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลีย่ นได้จะมีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลีย่ น
ตั ๋ว ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทังหมด
้
- ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ ั ่ง (LONG LEG) ลูกค้าทีป่ ระสงค์ทน่ี ั ่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้อง
ชีแ้ จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินไทย กาหนดให้น้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กทีส่ ามารถนา
ขึน้ เครื่องได้อยูใ่ นความดูแลของท่านน้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่
เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
- ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
น้าหนักกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่าหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึง่ ผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
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เอกสารในการยื่นขอวีซ่า
- พาสปอร์ตเล่มจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน ควรมีหน้าว่างอย่างน้อย 3
-

-

-

-

หน้า กรณีพาสปอร์ตชารุดหรือมีรอยฉีกขาดไม่สามารถใช้งานได้
รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว พืน้ หลังเป็ นพืน้ สีขาวเท่านัน้ (ไม่สวมใส่เสือ้ ขาวถ่ายรูป) หน้า
ตรง ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือผ้าคลุมใดๆ ยกเว้นผ้าคลุมศีรษะทางศาสนา ควรมีอายุไม่
เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป
ถ่ายสาเนา ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ / ใบเปลีย่ นชื่อ นามสกุล
ทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า / สูตบิ ตั รในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์
หนังสือรับรองการทางาน (มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีข่ อวีซ่า)
** กรณีพนักงานบริษทั หนังสือรับรองออกโดยบริษทั /สังกัดทีท่ ่านทางานอยูโ่ ดยระบุ
ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนปัจจุบนั วันเดือนปี ทีเ่ ริม่ ทางานกับบริษทั และช่วงวันเวลาทีข่ อลา
งานเพื่อเดินทางไปท่องเทีย่ ว (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) จะต้องพิมพ์ลงบนหัวกระดาษ
บริษทั ฯ พร้อมประทับตราบริษทั ฯ และลงนามโดยผูม้ อี านาจ จึงถือเป็ นสมบูรณ์
** กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้า,ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือ
รับรองบริษทั ต้องมีช่อื เป็ นเจ้าของกิจการ หรือ คณะกรรการเท่านัน้ คัดสาเนาไม่เกิน 3
เดือน
กรณี เป็ นนักเรียนนักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ตัวจริง เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านัน้
อาชีพอื่นๆ ในกรณีทป่ี ระกอบอาชีพอิสระ, แม่บา้ น หรือ ค้าขายไม่ได้จดทะเบียนการค้า
ฯลฯ อาชีพทีไ่ ม่สามารถออกหนังสือรับรองการทางานได้ ต้องทาจดหมายชีแ้ จงตนเอง
สามารถออกเองได้ หรือใช้แบบฟอร์มทีท่ างบริษทั ส่งให้กไ็ ด้
หลักฐานการเงิน ถ่ายสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือน โดยอัพเดต
การเงินเดือนปัจจุบนั ด้วย ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสม่าเสมอ ** ในกรณีท่ี
เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่าต้องออกหนังสือรับรอง

PKG_TG_CN_001

ค่าใช้จ่ายให้กบั บุคคลในครอบครัวด้วย (หมายเหตุ: ทุกสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะบัญชี
ออมทรัพย์เท่านัน้ กรณี บริษทั ออกค่าใช้จ่ายกับผู้เดิ นทาง นอกเหนือจากเอกสาร
ข้างต้นแล้วทางบริษทั ต้องออกจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมดอีกหนึ่งฉบับ
เพื่อแสดงความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางานของผูเ้ ดินทาง โดยระบุช่อื ผู้
เดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
- กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ต้องทาจดหมาย
ยินยอมโดยบิดาหรือมารดา จะต้องไปยืน่ เรื่องแสดงควาจานงค์ในการอนุญาตให้บุตร
เดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ว่าทีก่ ารอาเภอหรือเขตโดยมีนายอาเภอหรือผูอ้ านวยการ
เขต ลงลายชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง

-

-

####################################################################
###
หากสถานทูตอาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯใคร่ขอความร่วมมือท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ ทังนี
้ ้จะมีเจ้าหน้าของบริษทั ฯไปอานวย
ความสะดวกให้
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับไม่ให้เข้าประเทศเป็ นการถาวร และ
ไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว
สถานทูตไม่มนี โยบายการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ อ้ งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา
วีซ่าไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าได้
กรณีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รบั พิจารณาวีซ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการแจ้งสถานทูต เพื่อทาการยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ
จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
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## การพิ จารณาว่าจะได้รบ
ั วีซ่าหรือไม่นัน้ เป็ นดุลยพิ นิจของ

สถานทูตเท่านัน้ มิ ใช่บริ ษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้ อง
จะช่วยให้การพิ จารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น ##

