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  ไฮไลท์ 

 WonderfulPackage ชวนคุณบินลดัฟ้าสัมผสัความหนาวเยน็ ทีเ่มืองฮาร์บิน้ ด้วยสายการบิน HAINAN AIRLINES 

 เที่ยวชมความงดงามของหิมะทีข่าวโพลนสุดแสนโรแมนตกิ   ชมการฝีมือการแกะสลกัน า้แขง็อนัยิง่ใหญ่ด้วยสายตาตนเอง

และถูกประดบัประดาด้วยแสงสีอย่างงดงามตระการตา 

 เล่นสกจุีใจ ณ ลานสกเีอ้อร์หลงซาน  พร้อมเคร่ืองเล่นมากมาย  อาทเิช่น แคร่เลือ่น สโนว์โมบิล รถม้าลาก เล่นสเกต็บน

ทะเลสาบน า้แขง็ฯลฯ ท่ามกลางบรรยากาศเมืองหนาว กบัทวิทศัน์ธรรมชาตอินังดงามทีถู่กแต่งแต้มด้วยเกลด็หิมะ  

 พชิิตก าแพงเมืองจนี 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก บนความยาวหมื่นลี ้ทีท้่าคุณก้าวไปให้ถงึ 
 ชมความยิง่ใหญ่ของพระราชวงัฤดูร้อน สถานทีต่ากอากาศในยุครุ่งเรืองของพระนางซูสีไทเฮา 
 เทีย่วชมหอฟ้าเทยีนถาน ในส่วนทีใ่ช้ในพธีิกรรมของการบูชาสวรรค์ ซ่ึงเช่ือว่าเป็นศูนย์กลางของจกัรวาลซูโจว 

 พเิศษ!!! รับฟรี เส้ือกนัหนาว    ผ้าพนัคอ  ถุงมือ  ได้ทีเ่มืองฮาร์บิน้   

WONDERFUL CHINA 

 

ปักกิง่-ฮาร์บิน้- เทศกาลโคมไฟน า้แข็ง-สกเีอ้อร์หลงซาน 

 
 

6  วนั  4  คนื 

เดนิทางเดอืน : ธันวาคม 2559 - กมุภาพนัธ์ 2560 

             

         

36,900.- 
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วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

23.30 น. คณะพร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4  เคาน์เตอร์ Q  ประตู 8  สายการบิน
HAINAN AIRLINES พบเจ้าหน้าทีค่อยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

วนัที่สอง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ปักกิง่ - ฮาร์บิน้ - โบสถ์เซนต์โซเฟีย –อนุสวรีย์ฝ่ังหง -   สวนสาธารณะสตา
ลนิ - แม่น า้ซงฮัวเจียง 

01.25 น. เหินฟ้าสู่ เมืองปักกิง่  โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES  เทีย่วบิน  HU 7996 

07.05 น. ถึงสนามบิน ปักกิง่ รอเปลีย่นเคร่ืองเพือ่เดินทางสู่เมือง ฮาร์บิน 

09.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองฮาร์บิน้  โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES  เทีย่วบินที่   HU 7129 

11.05 น. ถึงสนามบินเมืองฮาร์บิน้....ค ำวำ่ ฮำร์บิน เป็นค ำในภาษาแมนจู มีควำมหมำยวำ่ 'สถำนท่ีตำกแหจบัปลำ'
เมืองฮำร์บินเป็นเมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือสุดของจีน เป็นใจ
กลำงทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ีวฒันำธรรมและกำรคมนำคมของมณฑลเฮย
หลงเจียประวติัควำมเป็นมำและท่ีตั้ งทางภูมิศำสตร์ท ำให้เมืองฮำร์บินเป็นเมืองท่ีสวยงำมและมี
เอกลกัษณ์ของต่ำงประเทศเป็นท่ีรวมวฒันำธรรมของชนเผำ่กลุ่มนอ้ยในภำคเหนือของจีนและรัสเซีย
ตลอดจนยโุรปตะวนัออกดว้ยเมืองฮำร์บินเป็นเมืองช่ือดงัทำงดำ้นประวติัศำสตร์และวฒันธรรม  มีฉำยำ
หลำยอยำ่งเช่นเมืองน ้ ำแขง็ เมืองแม่น ้ ำ โมสโกวต์ะวนัออก ปำรีสนอ้ยในโลกตะวนัออกเป็นตน้ อำกำศ
ท่ีเมืองฮำร์บินแยกเป็นส่ีฤดูอยำ่งชดัเจน เกำะแสงอำทิตย ์สวนเล้ียงเสือ ริมแม่น ้ำซงฮวำเจียง เขำเออ้หลง
ซำน ฟำร์มล่ำสตัวอ์วี้ฉวนต่ำงกเ็ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่ำเท่ียวของเมืองฮำร์บิน  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

บ่าย น ำท่ำนชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ถ่ำยรูปจำกดำ้นนอก) เป็น 1 ในโบสถค์ริสต ์17 แห่ง ซ่ึงแสดงถึง
วฒันธรรมรัสเซียท่ีไดเ้ขำ้มำมีอิทธิพลในฮำร์บ้ิน โบสถโ์ซเฟียเป็นโบสถนิ์กำยออร์โธด็อกซ์ ท่ีสร้ำงข้ึน
ในปี ค.ศ 1907 ซ่ึงแสดงถึงวฒันธรรมรัสเซียท่ีไดเ้ขำ้มำมีอิทธิพลในฮำร์บ้ิน  จำกนั้นน ำท่ำนชม “ซ่ือต้า

หลนิกงหยวน” หรือ สวนสตาลนิ ท่ีสร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1953 เพื่อป็นหลกัฐำนถึงสมัพนัธภำพอนัดีต่อกนั
ในขณะนั้นระหว่ำงสองชำติมหำอ ำนำจแห่งโลกคอมมิวนิสต ์ซ่ึงสวนแห่งน้ีเป็นสวนพฤกษำชำติท่ีถูก
จดัวำงในสไตลรั์สเซีย และตกแต่งดว้ยตน้ไม,้แปลงดอกไม ้และชุดสลกัหิน นอกจำกนั้นยงัเป็นจุดชม
ทศันียภำพของแม่น ้ ำซงฮวั ซ่ึงถือว่ำเป็นจุดชมวิวท่ีงดงำมท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงดว้ย...น ำท่ำนชม อนุสาวรีย์

ฝ่ังหง ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณชำยฝ่ังแม่น ้ ำซงฮวั เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงควำมพยำยำมของชำวเมืองฮำร์บินท่ี
พยำยำมต่อสูก้บัอุทกภยัคร้ังใหญ่เม่ือปี ค.ศ.1957 อนุสำวรียเ์ป็นเสำทรงกลมแบบโรมนั สูง 13 เมตร บน
ยอดเสำเป็นรูปแกะสลกักลุ่มกรรมกรชำวนำ ทหำร ขำ้รำชกำร และนักศึกษำท่ีร่วมใจร่วมแรงกัน  
จำกนั้นน ำท่ำนชม แม่น า้ซงฮัวเจียง แม่น ้ ำสำยใหญ่ท่ีสุดของมณฑลเฮยหลงเจียง ซ่ึงไหลผำ่นกลำงเมือง
ฮำร์บ้ิน ชมวิวทิวทศัน์ของแม่น ้ำท่ีเป็นน ้ำแขง็ พกัผอ่น ถ่ำยรูปกนัตำมอธัยำศยั 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

http://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาแมนจู
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                             พกัที่  LONG DA SHI DAI  HOTEL  หรือเทยีบเท่า  4 * 

 

วนัทีส่าม สกเีอ้อร์หลงซาน - ถนนจงหยาง –ร้านตุ๊กตารัสเซีย -  เทศกาลโคมไฟน า้แข็ง  Harbin Ice and Snow 
Festival     “ปิงเซ่ียวะต้าซร่ือเจีย้”   

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม   

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ลานสกเีอ้อร์หลงซาน (รวมบตัรเขำ้ ไม่รวมอุปกรณ์ในกำรเล่น) ซ่ึงตั้งอยูห่่ำงจำกเมือง
ฮำร์บินไปประมำณ 56 กม. ในเขตเทือกเขำเออ้หลงซำน ณ ควำมสูงเหนือระดบัน ้ ำทะเลประมำณ 266 
เมตร ซ่ึงมีระยะเวลำท่ีมีหิมะปกคลุม เหมำะแก่กำรเล่นสกีเฉล่ียประมำณ 140 วนัใน 1 รอบปี 
ประกอบดว้ยสกีเซ็นเตอร์และรีสอร์ท บนเน้ือท่ีกว่ำ 78,000 ตร.ม. โดยจดัแบ่งเป็นลำนสกีส ำหรับผูห้ดั
เล่นโดยเฉพำะกวำ่ 12,000 ตร.ม. นอกจำกน้ียงัมีอุปกรณ์สกีท่ีทนัสมยัและไดม้ำตรฐำนครบครันไวค้อย
บริกำรอีกดว้ย เชิญท่ำนเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนลำนหิมะ อำทิเช่น กำรเล่นสกี (มีลำนสกีท่ีเหมำะกบั
เด็กและผูท่ี้เร่ิมหดัเล่น) แคร่เล่ือน สโนวโ์มบิล รถมำ้ลำก เล่นสเก็ตบนทะเลสำบน ้ ำแขง็ฯลฯ ท่ำมกลำง
บรรยำกำศเมืองหนำว กบัทิวทศัน์ธรรมชำติอนังดงำมท่ีถูกแต่งแตม้ดว้ยเกลด็หิมะ (รำคำทวัร์ไม่รวม ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และกิจกรรมต่ำงๆภำยในสกีรีสอร์ท) ใหท่้ำนอิสระตำมอธัยำศยั  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

บ่าย จำกนั้นน ำท่ำนชมและชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคำ้ของท่ีระลึกบริเวณ ถนนจงหยาง ซ่ึงเป็นถนนสำยธุรกิจ
ควำมยำวประมำณ 1.4 กิโลเมตร บริเวณสองฝ่ังถนนสวยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมแบบยุโรปของตวั
อำคำรและลวดลำยกำรตกแต่งแบบบำรอคและไบเซนไทน์  แวะชม ร้านตุ๊กตาไม้รัสเซีย  จำกนั้นน ำ

ท่ำนเดินทำงสู่ เทศกาลโคมไฟน ้าแข็งใหญ่ Harbin Ice and Snow Festival “ปิงเซ่ียวะต้าซร่ือเจีย้” 
หรือหรือเทศกำลโคมน ้ ำแขง็ซ่ึงเป็นเทศกำลประจ ำปีท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก สภำพอำกำศเยน็จดัท ำให้
แม่น ้ ำซงฮวักลำยเป็นลำนน ้ ำแขง็ท่ีทั้งหนำและกวำ้งใหญ่ ท่ีผูม้ำร่วมงำนใชเ้ล่นสไลเดอร์ ลำกเล่ือนและ
กีฬำต่ำงๆ อยำ่ง ฮ็อกก้ี, สเก็ต และสกีกนัอยำ่งสนุกสนำน ภำยในงำนท่ำนจะไดช้มโคมไฟน ้ ำแขง็สลกั
หลำกหลำยรูปแบบตำมจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผูเ้ขำ้ร่วมกำรแข่งขนักำรแกะสลกั
น ้ำแขง็จำกทัว่โลก แกะสลกัเป็น หอคอย ปรำสำท และสถำนท่ีมีช่ือเสียงต่ำงๆ ท่ีถูกประดบัประดำดว้ย
แสงสีอย่ำงงดงำมตระกำรตำ (งานเทศกาลโคมไฟน ้าแข็งจะเร่ิมมีตั้ งแต่กลางเดือนธันวาคมของทุกปี  



Miramar 

และจะมีพธีิเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 5 มกราคมของทุกปี หากไม่ใช่พรีเรียดช่วงเปิดเทศกาลก็มีงาน

โคมไฟให้ชมเช่นกนั) 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ  Ice Dom Restaurant   **มือ้พเิศษ สุกีห้ม้อไฟตงเป่ย**   

   พกัที่  LONG DA SHI DAI  HOTEL  หรือเทยีบเท่า  4* 

 

วนัทีส่ี่  โชว์ว่ายน า้ในแข็ง - เกาะพระอาทติย์ - เทศกาลแกะสลกัหิมะ – ร้านของที่ระลกึรัสเซีย - สวนเสือไซบี
เรีย - ฮาร์บิน้ - ปักกิง่ HU 7150   

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม   

 น ำท่ำนสู่ ลำนน ้ ำแข็ง อนักวำ้งใหญ่ของ “แม่น ้าซงฮัวเจียง” ท่ีดึงดูดสำยตำทุกคนดว้ยกำร “โชว์การ

กระโดดน ้าและว่ายน ้า” ของเหล่ำผูสู้งอำยท่ีุอุณหภูมิ -20 องศำเซลเซียส  จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ไท่หยางต่าว 

(เกาะพระอาทิตย์) เกำะขนำดใหญ่ซ่ึงตั้งอยูท่ำงตอนเหนือของแม่น ้ ำซงฮวั มีเน้ือท่ีประมำณ 3,800 เฮค
เตอร์ เดิมเป็นสถำนท่ีพกัฟ้ืนของกรรมกรใชแ้รงงำนเมืองฮำร์บ้ิน สถำนท่ีสวยงำมร่มร่ืน ชมควำมงำม
ของเมืองชนบทท่ีเงียบสงบและมีมนตเ์สน่ห์ นบัเป็นสถำนท่ีอำบแดดท่ีวิเศษสุด นอกจำกนั้นยงัมีเรือ , 
จกัรยำน และรถมำ้ลำกสไตล์ยุโรปไวบ้ริกำรให้เช่ำอีกดว้ย (รำคำทวัร์ไม่รวมค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ)            
ส่วนในช่วงฤดูหนำวเม่ือเกำะแห่งน้ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะ ก็จะกลำยเป็นสถำนหย่อนใจในอุดมคติ ท่ี
เหมำะอยำ่งยิง่กบักิจกรรมหลำกหลำยชนิดบนลำนน ้ ำแขง็ อำทิเช่น สเก็ตน ้ ำแขง็ , เล่ือนหิมะ , และ ชม
นิทรรศกำรและศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจ ำปีของฮำร์บ้ิน เกำะสุริยนัถือเป็นสถำนท่ีจดัแสดงกำร
แกะสลกัหิมะน ้ ำแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีนท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก ซ่ึงปัจจุบนัน้ีท่ำนสำมำรถชมกำร
แสดงกำรแกะสลกัหิมะน ้ ำแข็งในอำคำรของเกำะสุริยนัน้ีได ้ชม เทศกาลแกะสลักน ้าแข็ง  ซ่ึงมีการ

แกะสลักหิมะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส ำคญัของจีน เช่น รูปก ำแพงเมืองจีน  ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปสถำนท่ี
ท่องเท่ียวต่ำงๆ เหมือนกบัท่ำนไดอ้ยูใ่นนิทรรศกำรแกะสลกัหิมะน ้ำแขง็อยำ่งแทจ้ริง  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร …จำกนั้นพำท่ำนแวะ ร้านของที่ระลึกรัสเซีย ให้ท่ำนช้
อปป้ิงเลือกของท่ีระลึกต่ำงๆ  น ำทุกท่ำนชม สวนเสือไซบีเรีย (สตัวอ์นุรักษท่ี์มีค่ำชนิดหน่ึงของประเทศ
จีน) สวนเสือตั้งอยูท่ำงเหนือของแม่น ้ ำซงฮวั มีพื้นท่ี 196.53 เอเคอร์ และมีเสือไซบีเรีย สัตวอ์นุรักษท่ี์มี
ควำมสวยงำมน่ำรัก และเป็นเสือท่ีไม่ดุร้ำยอำศยัอยูก่วำ่ 100 ตวั  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่าอากาศยาน

เมืองฮาร์บิน้ 
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19.25 น. ออกเดินทางสู่ นครปักกิง่  โดยสายการบิน  HAINAN AIRLINES  เทีย่วบินที่ HU 7150 

21.25น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตินครปักกิง่....ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตกำรปกครองพิเศษแบบมหำนคร 1 ใน 
4 แห่งของจีน ซ่ึงมีฐำนะเทียบเท่ำกบัมณฑลหลงัจำกปักก่ิงได้รับกำรจดัตั้งเป็นเมืองหลวงของ
สำธำรณรัฐประชำชนจีนในปี 1949 โดยเฉพำะหลงัจำกสมยั 80 ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ฒันำ
อยำ่งรวดเร็วอยำ่งเหลือเช่ือ ปัจจุบนัน้ีปักก่ิงมีถนนท่ีสลบักนั ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษำสภำพเมือง
โบรำณ และยงัแสดงถึงสภำพเมืองท่ีทนัสมยักลำยเป็นเมืองใหญ่ของโลก ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง 

จากน้ันเดินทางสู่ทีพ่กั

  พกัที่  APPLE   HOTEL หรือเทียบเท่า  4* 

 

วนัทีห้่า  หยก - บัวหิมะ - ก าแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - พระราชวงัฤดูร้อน - ไข่มุก - ช้อปป้ิงหวังฝูจ่ิง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

 น ำท่ำนชม “โรงงานผลติหยก”  ท่ีข้ึนช่ือของชำวจีน ท่ีมีควำมเช่ือวำ่ มีหยกไวเ้ป็นส่ิงท่ีใหค้วำมคุม้ครอง    

จำกนั้นเลือกซ้ือยำสมุนไพรและครีมยำท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรัฐบำลจีน ไดแ้ก่ เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ก าแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก มีควำมยำวถึง 
12,700 ล้ี (ประมำณ 6,000 กิโลเมตร) สร้ำงข้ึนดว้ยแรงงำนของคนนบัหม่ืนคน สร้ำงข้ึนคร้ังแรกเม่ือ
ประมำณกวำ่ 2000 ปีก่อน โดยจกัรพรรด์ิจ๋ินซี ผูร้วบรวมประเทศจีนใหเ้ป็นปึกแผน่ ตวัก ำแพงสูงรำว 7 
เมตร กวำ้ง 6 เมตร ว่ำกนัว่ำถำ้น ำวสัดุท่ีใชก่้อสร้ำงก ำแพงแห่งน้ีมำสร้ำงก ำแพงท่ีมีควำมหนำ 1 เมตร 
สูง 5 เมตร จะไดก้ ำแพงท่ีมีควำมยำวรอบโลก จำกควำมยำวมำกดงักล่ำวน้ีเอง ก ำแพงน้ีจึงไดรั้บกำร
ขนำนนำม อีกดว้ยว่ำ “ ก ำแพงหม่ืนล้ี ”...ให้ท่ำนไดส้ัมผสัต ำนำนแห่งควำมรัก 1 ใน 4 ของเมืองจีน 
เก่ียวกบัก ำแพงเมืองจีนเม้ิงเจียงหน่ี     

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น ำท่ำนสู่ พระราชวงัฤดูร้อน ของพระนำงซูสีไทเฮำ “อ้ีเหอหยวน ”  อุทยำนท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน 
สร้ำงข้ึนเม่ือประมำณ 800 ปีก่อนอุทยำนแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของพระนำงซูสีไทเฮำสมยัยงัมีชีวิตอยู ่ 
"พระรำชวงัฤดูร้อน" จึงเปรียบเสมือนเป็นศูนยบ์ญัชำกำรของพระนำง ทั้งยงัเป็นคุกคุมขงัพระ
จักรพรรดิกวำงสู หลงัจำกท่ีจักรพรรดิกวำงสู ไม่เช่ือฟังค ำสั่งของพระนำง ท ำกำรปฏิรูปจีนตำม
ขอ้เสนอของ คงัอ่ิวหวุย ปัจจุบนัท่ีคุมขงัจกัรพรรดิกวำงสู และพระมเหสี ท่ีเรียกว่ำ "หอหยก" ก็ยงัถูก

http://th.wikipedia.org/wiki/เมืองใหญ่ของโลก
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บูรณะไวใ้หน้กัท่องเท่ียวชมอยู ่ภำยในพระรำชวงัฤดูร้อน ติดๆ กบั ระเบียงยำว (Long Corridor) ท่ียำว
กว่ำ 728 เมตร ระเบียงยำวน้ีไม่เพียงข้ึนช่ือว่ำ ยำว แต่ยงัข้ึนช่ือในฐำนะของควำมวิจิตรทำงศิลปะ 
เน่ืองจำก บรรจุไปดว้ยภำพวำดกว่ำ 4,000 ภำพ ทั้งภำพดอกไม ้ตน้ไม ้ส่ิงปลูกสร้ำงในวรรณกรรม 
เร่ืองรำวในวรรณคดีมำกมำย เช่น ไซอ๋ิว โดยทั้ง 4,000 ภำพนั้นไม่ไดเ้ป็นภำพท่ีวำดข้ึนอยำ่งสั่วๆ เพรำะ 
แต่ละภำพนั้ นมีเร่ืองรำวในตนเองทั้ งส้ิน  ชมควำมงำมของทะเลสำปจ ำลองคุนหมิงท่ีขุดข้ึนด้วย
แรงงำนคนลว้น จำกนั้นน ำท่ำนแวะเลือกซ้ือ ไข่มุก ครีมไข่มุกบ ำรุงผวิ ท่ีท ำจำกไข่มุกน ้ ำจืดท่ีเพำะเล้ียง
ในทะเลสำบ   

 

ค า่    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 จำกนั้นพำทุกท่ำน ช้อปป้ิงหวังฟู่จ่ิง ซ่ึงเป็นท่ีช้อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองปักก่ิง เป็นถนนเส้นยำวๆ 
ส ำหรับคนเดินห้ำมรถทุกชนิดวิ่งผำ่น มีหำ้งสรรพสินคำ้ พลำซ่ำ และร้ำนคำ้นอ้ยใหญ่เรียงรำยสองขำ้ง
ถนน รวมทั้งร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ และร้ำนหนงัสือ ครบครัน พำท่ำนจบัจ่ำยกนัอยำ่งเพลิดเพลินอยำ่ง
ยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้ำนคำ้แบรนด์เนมรำคำตำยตวัต่อรองไม่ได ้และยงัมีร้ำนก๊ิฟชอ้ป รำคำย่อมเยำให้
เลือกซ้ือ นอกจำกน้ี บริเวณใกลเ้คียงยงัมีถนนอำหำรนำนำชำติ ซ่ึงน่ำชมแต่เป็นสัตวแ์ปลกๆ ท่ีไม่ถูก
ปำกคนไทยเท่ำไหร่ ใหท่้ำนไดอิ้สระถ่ำยรูป ชอ้ปป้ิง ชมวิว ตำมอธัยำศยั 

   พกัที่  APPLE   HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีห่ก จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน - พระราชวงัต้องห้ามกู้กง - ร้านนวดเท้า - หอฟ้าเทียนถาน - ปักกิง่ - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ จัตุรัสเทียนอนัเหมิน (ควำมหมำยประตูของสันติภำพอยำ่งสวรรค)์ เป็นจตุัรัสท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก มีควำมยำวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร 
พื้นท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตำรำงเมตร สำมำรถจุประชำกรไดถึ้ง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตุัรัสเทียนอนัเหมิน
นับเป็นจตุัรัสใจกลำงเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สัญลกัษณ์ของประเทศจีนใหม่ซ่ึงเป็นสถำนท่ีจดัพิธี
ฉลองเน่ืองในโอกำสส ำคญัต่ำงๆซ่ึงบริเวณนั้นยงัเป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชนศาลาประชาคม จตุัรัส
เทียนอนัเหมินลอ้มรอบดว้ยสถำปัตยกรรมท่ีมีควำมส ำคญั ไดแ้ก่ หอประตูเทียนอนัเหมินท่ีตั้งอยู่ทำง
ทิศเหนือสุดของจตุัรัส ธงแดงดำว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบดัอยูเ่หนือเสำธงกลำงจตุัรัส จำกนั้นเท่ียวชม 
พระราชวังต้องห้าม THE FORBIDDEN CITY สร้ำงข้ึนในสมยัจกัรพรรดิหยง่เล่อแห่งรำชวงศห์มิง 
เป็นทั้งบำ้นและชีวิตของจกัรพรรดิในรำชวงศห์มิงและชิงรวมทั้งส้ิน 24 พระองค ์พระรำชวงัเก่ำแก่ท่ีมี
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ประวติัศำสตร์ยำวนำนกว่ำ 500 ปี มีช่ือในภำษำจีนว่ำ ‘กูก้ง’ หมำยถึงพระรำชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอยำ่ง
หน่ึงวำ่ ‘จื่อจิน้เฉิง’ ซ่ึงแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุท่ีเรียกพระรำชวงัตอ้งหำ้ม เน่ืองมำจำกชำวจีน
ถือคติในกำรสร้ำงวงัว่ำ จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค ์ดงันั้นวงัของบุตรแห่งสวรรคจึ์งตอ้ง
เป็น ‘ท่ีตอ้งห้ำม’ คนธรรมดำสำมญัไม่สำมำรถล่วงล ้ ำเขำ้ไปได ้โบรำณสถำนแห่งน้ีเป็นส่ิงก่อสร้ำง
ทรงคุณค่ำทำงประวติัศำสตร์ท่ีสร้ำงข้ึนบนพื้นท่ี 720,000 ตำรำงเมตร น ำท่ำนชมอำคำรเคร่ืองไมท่ี้
ประกอบดว้ยห้องต่ำงๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมต ำหนักว่ำรำชกำรพระต ำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของ
จกัรพรรด์ิ และหอ้งวำ่รำชกำรหลงัมู่ล่ีไมไ้ผข่องพระนำงซูสีไท่   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จำกนั้นน ำท่ำนไปผอ่นคลำยควำมเม่ือยลำ้ดว้ยกำร นวดฝ่าเท้า เป็นกำรแช่เทำ้ดว้ยยำสมุนไพรจีน และ

นวดผอ่นคลำยท่ี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเร่ืองรำวเก่ียวกบักำรแพทยโ์บรำณตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบนักำรส่งเสริมกำรใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมำนำนนบัพนัปีพร้อมรับฟังกำรวินิจฉัยโรคโดยแพทย์
ผูเ้ช่ียวชำญ และเลือกซ้ือ ยำสมุนไพรและครีมยำท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรัฐบำลจีน  จำกนั้นเดินทำงสู่  หอ

บวงสรวงเทวดา เทียนถาน หอฟ้ำเทียนถำนน้ี จะเป็นจุดท่ีใชใ้น พิธีกรรมบูชา ฟ้า ดิน ตั้งอยู่บน ลาน

หินอ่อนซ้อนกนั 3 ช้ัน ซ่ึงจะหมายถึง โลกของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลกอมตะ ภำยในนั้นจะมีภำพเขียน
ของ สวยงำม แต่ไม่เปิดให้เรำเขำ้ชม ท ำไดเ้พียงแต่ มองรูปท่ีน ำมำโชวไ์วเ้ท่ำนั้น นอกจำกนั้น ยงัมี
สัญลกัษณ์ ขนำดใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ระบบสุริยะ  จำกนั้นน ำท่ำนสู่ อาคารบูชาสวรรค์ ซ่ึงท ำจำกหิน
อ่อนเช่นเดียวกนั เป็นทรงกลม และ มีหลงัคำทรงจัว่แบบจีน จุดน้ี จะเป็นส่วนท่ีใชใ้นพิธีกรรมของกำร
บูชำ สวรรค ์ตรงจุดน้ีเขำมีควำมเช่ือกนัวำ่เป็น ศูนยก์ลำงของจกัรวำลซูโจว   

 

ค า่    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

20.10 น.             น าท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES  เทีย่วบิน HU 7995 

00.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ 

                             ********************** ขอบคณุทุกท่านทีใ่ช้บริการ ********************** 
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ข้อควรทราบ :  
 การเดนิทางไปท่องเทีย่วในเมอืงจีนทุกเมือง จะมีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จัก คอื 

ตุ๊กตารัสเซีย , ร้านของพืน้เมอืง, นวดฝ่าเท้า, หยก, บัวหิมะ, ไข่มุก  ซ่ึงจ าเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทวัร์ เพราะมีผลกบัราคา
ทวัร์ จึงขอเรียนให้กบันักท่องเทีย่วทราบว่า ร้านทุกร้านทีใ่ส่ในรายการทวัร์ จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน  บริษัทไม่มีส่วนได้เสียในการขายสินค้าจากร้านช้อปป้ิง
ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลูกค้าเป็นหลกัสินค้าทุกช้ินไม่สามารถแลกเปลีย่นหรือคนืได้ 

 ส าหรับท่านทีต้่องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออก
ตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็อายุต า่กว่า18ปี 
มีเตยีงและไม่มีเตยีง 

พกัเดีย่ว 

29ธันวาคม 2559 - 03 มกราคม 2560 
(วนัขึน้ปีใหม่ ) 

38,900 40,900 5,000 

30ธันวาคม 2559 - 04 มกราคม 2560 
(วนัขึน้ปีใหม่ ) 

38,900 40,900 5,000 

13-18 มกราคม 2560 36,900 38,900 5,000 

10-15 กมุภาพนัธ์ 2560 36,900 38,900 5,000 

หมายเหตุ : โปรแกรมนีเ้ป็นราคาโปรโมช่ันเดินทางโดยมีหัวหน้าทวัร์  จะเร่ิมต้นออกเดินทางที ่ 20 คนขึน้ไป มีไกด์
ท้องถ่ินพูดภาษาไทยรอรับทีปั่กกิง่และฮาร์บิน้    

 
อตัรานีร้วม  
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทำงไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น) เส้นทำงและสำยกำรบินตำมระบุในรำยกำร 
 ค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำภำษีน ้ ำมนัตำมรำยกำรทวัร์  
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถ (กฎหมำยไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร (ไม่สำมำรถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจำกบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนำ้) 
 โรงแรมตำมระบุ หรือเทียบเท่ำ (หอ้งละ 2-3 ท่ำน) พร้อมอำหำรเชำ้  
 ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดล้ิ้มลองอำหำรพื้นเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเขำ้ประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บำท (ใชเ้วลำด ำเนินกำร 5-7 วนัท ำกำร) 
 ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สำยกำรบินอนุญำตท่ำนละ 1 ใบ น ้ ำหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่ำหวัหนำ้ทวัร์ คอยดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำงจ ำนวน 1 ท่ำน 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำง คุม้ครองวงเงินท่ำนละ 1 ลำ้นบำท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 
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อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่ำด ำเนินกำรท ำหนงัสือเดินทำง หรือค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ใบอนุญำตเขำ้-ออกเมืองส ำหรับคนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พเิศษในร้ำนอำหำร นอกเหนือจำกท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บำท (โดยประมำณ) 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำทิปพนกังำนยกกระเป๋ำในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 
 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน, มาตรฐานวนัละ 10 หยวน x 6 วนั x 3 คน = 180 หยวน 
เงือ่นไขการเดนิทาง 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง กรณีมีผูเ้ดินทำงต ่ำกวำ่ 20 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทำงทรำบล่วงหนำ้ก่อน
เดินทำง 15 วนั 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อควำมเหมำะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ สำเหตุอนัเน่ืองมำจำกกำร
ล่ำชำ้ของสำยกำรบิน, กำรนดัหยดุงำน, ภยัธรรมชำติ, กำรก่อวินำศภยั, กำรก่อจลำจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 

บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้เมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิด 
กฎหมำยหรือกำรหลบหนีเขำ้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีช ำระมำแลว้ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทำงธรรมชำติ อำทิ สึนำมิ แผน่ดินไหว ภูเขำไฟระเบิด 
อุทกภยั วำตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจำกกำรควบคุมของบริษทัฯ โดยทำงบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพำะค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนตำมจริง
เท่ำนั้น เช่น ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ำวีซ่ำในกรณีท่ียืน่วีซ่ำแลว้ และค่ำวำงมดัจ ำหอ้งพกั ฯลฯ 

กรณีผูเ้ดินทำงไม่เดินทำงตำมรำยกำรทวัร์ท่ีก ำหนด อำจมีกำรเรียกเกบ็ค่ำใชจ่้ำยเพิ่มตำมควำมจริง และกรณีไม่ลงร้ำนสินคำ้
พื้นเมืองของรัฐบำลตำมรำยกำรทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพิ่มร้ำนละ 350 หยวน / ท่ำน 

 

การส ารองทีน่ั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยนัการส ารองทีน่ั่งกบัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  

 ช ำระเงินมดัจ ำภำยใน 3 วนันบัจำกวนัท่ีจอง เงินมดัจ ำถือเป็นกำรยนืยนักำรจองของท่ำน 

o ยโุรป อเมริกำ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่ำนละ 25,000 บำท 

o ญ่ีปุ่น เกำหลี ดูไบ ศรีลงักำ อินเดีย อินโดนีเซีย ท่ำนละ 10,000 บำท 

o จีน ไตห้วนั เวียดนำม พม่ำ กมัพชูำ ลำว สิงคโปร์ ท่ำนละ 5,000 บำท 

 ค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช ำระล่วงหนำ้ 30 วนัก่อนเดินทำง  หรือในกรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทำง อำจมีกำรเรียกเกบ็
เงินเร็วกวำ่ท่ีก ำหนด 

 หำกท่ำนไม่ช ำระเงินค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือตำมก ำหนดวนัดงักล่ำว ทำงบริษทัฯ ถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข 
และขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ 
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 หลงัจำกส ำรองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำยจะนดัวนั-เวลำ ไปรับหนงัสือเดินทำงและเอกสำรอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพื่อด ำเนินกำรยืน่ขอวีซ่ำ (ส ำหรับประเทศท่ีตอ้งท ำวีซ่ำ) 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 22 วนั  คืนเงินมดัจ ำทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่ำทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่ำทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 6 - วนัเดินทำง  หกัเงินค่ำทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกกำรเดินทำงหลงัจำกออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หำกเป็นตัว๋ท่ีสำมำรถท ำ Refund ได ้ผูเ้ดินทำงตอ้งรอเงินค่ำ 
Refund ตำมระบบและเง่ือนไขของสำยกำรบินเท่ำนั้น (ประมำณ 3 เดือน) 

 หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่ำนสำมำรถหำผูเ้ดินทำงมำแทนได ้โดยสำมำรถยืน่ขอวีซ่ำ
ไดท้นัตำมก ำหนดเวลำ ทำงบริษทัฯ ขอคิดค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม คือค่ำวีซ่ำ และค่ำเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่ำนั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่
อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญำตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญำตใหคื้นบตัรโดยสำร 

 หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง อนัเน่ืองมำจำกบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่ำนไม่ไดรั้บกำรพิจำรณำวีซ่ำไม่วำ่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ำมอนัเป็นกำรพิจำรณำจำกสถำนฑูต ซ่ึงกำรยกเลิกเฉพำะบุคคลหรือกำรยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นกำรยกเลิกตำมเง่ือนไขของวนัท่ียกเลิกดงักล่ำวขำ้งตน้  

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทำงไป-กลบัพร้อมกนั หำกตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนตอ้งช ำระค่ำใชจ่้ำยท่ีสำย
กำรบินเรียกเกบ็ และกำรจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสำยกำรบินก ำหนด ทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่ำภำษีสนำมบิน, ค่ำภำษีน ้ำมนัเช้ือเพลิงและค่ำประกนัวินำศภยัทำงอำกำศ คิดตำมอตัรำท่ีทำงสำยกำรบินแจง้ ณ วนัท่ีออก
รำคำขำย หำกสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนรำคำในภำยหลงั ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเพิ่ม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียก
เกบ็ตำมควำมเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บักำรวำงรูปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทำงในคณะของท่ำนจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อำจท ำใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตำมท่ีตอ้งกำร  
 โรงแรมอนุญำตใหมี้ผูเ้ขำ้พกัใน 1 หอ้งมำกท่ีสุด คือ 3 คนเท่ำนั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน (Triple Room) หรือมีจ ำนวนจ ำกดั บำงโรงแรมอำจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพิ่ม
เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หำกโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่ำนจ ำเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง
ช ำระค่ำหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
 โรงแรมบำงแห่งอำจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศจะเปิด
ใหบ้ริกำรในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น 
 ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) หรืองำนเทศกำลต่ำงๆ เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่ำตวัจำกรำคำ
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อควำมเหมำะสมของโปรแกรม 
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กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สำยกำรบินอนุญำตท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส ำหรับ

ผูโ้ดยสำรชั้น Economy Class) หำกสมัภำระมีน ้ำหนกัเกิน สำยกำรบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่ำระวำงน ้ำหนกัเพิ่มได ้
 กระเป๋ำสมัภำระท่ีสำยกำรบินอนุญำตใหน้ ำข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีควำมกวำ้ง+ยำว+สูง ไม่เกิน 

ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 
 ในบำงรำยกำรทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่มำตรฐำนได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน ซ่ึงผูเ้ดินทำงตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่ำใชจ่้ำยเอง



 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจีน 
วีซ่ำประเภทปกติ ใชเ้วลำด ำเนินกำร 5-7 วนัท ำกำร 

 

  ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั 
 ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั 
หนงัสือเดินทำง ท่ีมีอำยเุหลือมำกกวำ่ 6 เดือน มีสภำพสมบูรณ์ ไม่ช ำรุด มี
หนำ้วำ่งส ำหรับติดหนำ้วีซ่ำและประทบัตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 3 หนำ้เตม็ 
หำกมีหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำท่ีมีวีซ่ำจีน ใหแ้นบมำดว้ย 
 รูปถ่ำยสี ขนำด 2น้ิว  48x33 มม. จ ำนวน 2 รูป พื้นหลงัสีขำว หนำ้
ตรง ไม่ยิม้ หำ้มใส่แวน่ (ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนและเป็นรูปทีถ่่ายจากร้าน
เท่าน้ัน) 
 หลกัฐำนส่วนตวั – ส ำเนำทะเบียนบำ้น, ส ำเนำบตัรประชำชน, ส ำเนำ
ทะเบียนสมรส, ใบหยำ่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถำ้มี) 
 กรณีเป็นเดก็ อำย ุ6-18 ปี ใช ้ สูตบิัตร (ส าเนา) และส ำเนำบตัรประชำชนของบิดำมำรดำอำยตุ  ่ำกวำ่ 6 ปี ใช ้ สูตบิัตร 
(ส าเนา) และแปลเป็นภาษาองักฤษ โดยสำมำรถดำวนโ์หลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/ และส ำเนำบตัร
ประชำชนของบิดำมำรดำ 
 เดก็อำยตุ  ่ำกวำ่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทำงพร้อมบิดำมำรดำหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท ำหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำงประเทศ 
จำกอ ำเภอหรือเขตท่ีท่ำนอยู ่
 กรณีท ำงำนเก่ียวกบัส่ือต่ำงๆเช่น สถำนีวิทย ุสถำนีโทรทศัน ์ส่ือโฆษณำต่ำงๆ ท่ำนตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองกำรท ำงำน
โดยระบุ ช่ือ ต ำแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหำวำ่ท่ำนจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่ำนั้น และท่ำนจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือ
โฆษณำต่ำงๆ โดยท่ำนจะท ำตำมกฎอยำ่งเคร่งครัด เป็นภำษำองักฤษ 
 กรณีเป็นสำวประเภทสอง (ลกัษณะกำรแต่งกำยเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองกำรท ำงำน และสมุดบญัชีเงินฝำกตวัจริง 
เท่ำนั้น และอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่ำนตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ืน่วีซ่ำดว้ยตนเอง 
 กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยืน่วีซ่ำ 
 ผูท่ี้ประสงคใ์ช ้หนังสือเดนิทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในกำรเดินทำง ไม่ตอ้งท ำท ำวีซ่ำจีน แต่ท่ำนจะตอ้ง
รับผดิชอบในกำรขออนุญำตเขำ้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
 บริษทัฯ รับยืน่วีซ่ำใหช้ำวต่ำงชำติท่ีท ำงำนในประเทศไทยเท่ำนั้น (ลูกค้าต้องโชว์ตวัทีส่ถานทูต) โดยคิดค่ำบริกำรเพิ่ม 
500-800 บำท เอกสำรท่ีตอ้งใชย้ืน่ ดงัน้ี สมุดบญัชีธนำคำรประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่ำ 50,000 บำท 
 บริษทัฯ ไม่รับยืน่วซ่ีาให้หนังสือเดนิทางต่างด้าว (เล่มสีเหลอืง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนดว้ย
ตนเองท่ีสถำนฑูต 
 กรณยีืน่วซ่ีาด่วน (ใชเ้วลำด ำเนินกำร 2- 3 วนัท ำกำร) มีค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม ท่ำนละ 1,400 บำท 
 

http://www.consular.go.th/


 

 

หมายเหตุ 

ผูย้ืน่ขอวีซ่ำตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถำนทูต (สถำนทูตมีกำรโทรศพัทสุ่์มตรวจ) กำรบิดเบือนขอ้มูลประกำรใดก็
ตำม อำจถูกระงบักำรออกวีซ่ำ และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำก
ตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 หำกท่ำนถูกปฏิเสธวีซ่ำจำกสถำนฑูต ไม่วำ่ดว้ยเหตุผลใดกต็ำมซ่ึงสถำนฑูตไดพ้ิจำรณำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือวำ่ท่ำน

ตอ้งยกเลิกกำรเดินทำงโดยปริยำย และจะถูกหกัเงินตำมเง่ือนไขกำรยกเลิกดำ้นบน 

 แผนกวซ่ีาไม่รับยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ นอกจากเข้าออก 1 คร้ัง เท่าน้ัน ยกเว้นกรณทีีลู่กค้ามทีริปเดนิทางต่อกบัทาง
บริษัทฯจึงจะท าการยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ให้ 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลีย่น
ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

 
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศท่ีระบุเท่าน้ัน 

การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

 
หนังสือเดนิทางต่างชาติ 
 หนงัสือเดินทำงต่ำงชำติ จ่ำยเพิ่ม 800 บำท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พำสปอร์ต+รูปถ่ำยสี 2 น้ิว 2 รูป+รำยละเอียดท่ีอยู ่+
ใบอนุญำตท ำงำน (ถำ้มี) 

 ผูถื้อหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้วจะตอ้งแจง้ เขำ้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนกำรส่งเอกสำรยืน่วีซ่ำ 

 หนงัสือเดินทำงไตห้วนั (กรอกเอกสำรเป็นภำษำจีน) รำยละเอียดท่ีอยู+่ใบอนุญำตท ำงำน 

 หนงัสือเดินทำงอเมริกนั จ่ำยเพิ่ม 5,500 บำท 
สถานทูตจีนไม่รับยืน่วซ่ีา ในกรณ ีดงันี ้
 ช่ือเป็นชำย แต่ส่งรูปถ่ำยท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยำว แต่งหนำ้ ทำปำก 

 รูปถ่ำยอำยเุกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้ำตรฐำน ไม่ไดถ่้ำยจำกร้ำน ยนืเอียง 

หมายเหตุ ตั้งแต่ วนัที่ 25 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป ทางสถานทุตจีน ได้มีการปรับเปลีย่นระบบการยืน่
วซ่ีาโดยสามารถยืน่เอกสารขอวซ่ีาผ่านตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มี
การปรับเปลีย่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการ ทั้งนี ้สามารถดูข้อมุลเพิม่เตมิได้ที่ 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 
 
 



 

 

ข้อมูลและรายละเอยีดส าหรับการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน                                                                       

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการขอวซ่ีา ** 

กรุณากรอกด้วยภาษาองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นามสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทำง)   

      MR./MRS./MS./MSTR.) .......................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด   □ แต่งงานจดทะเบยีนสมรส   □  แต่งงานไม่ได้จดทะเบยีนสมรส   □ หม้าย □ หย่า   

ระบุช่ือบิดำ.................................................................................. ช่ือมำรดำ................................................................................... 

   ระบุช่ือคู่สมรส  .............................................................................................................................................................................. 

  

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน ENG............................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณย์ี................................ โทรศัพท์บ้าน......................................................มือถอื........................................................ 

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบำ้น).......................................................................................................... 

รหัสไปรษณย์ี................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มือถอื..................................................... 

ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา ENG........................................................................ต าแหน่งงาน............................................... 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา ENG......................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณย์ี ...............................................โทรศัพท์................................................................ 

(กรุณาแจ้งเบอร์ทีส่ามารถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้ท่าน 

□  ออกค่ำใชจ่้ำยเอง □  ผูป้กครองออกค่ำใชจ่้ำยให ้ □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ท่านมีประกนัสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

ถำ้มี กรุณำระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถำ้เคย กรุณำระบุวนัท่ี..................................................สถำนท่ี...........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอืน่หรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

ถำ้เคย กรุณำระบุวนัท่ี................................................ประเทศ.............................................วตัถุประสงค.์................................. 

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบุความสัมพนัธ์: 

ช่ือ-สกลุ .................................................................... อำชีพ......................................... ควำมสมัพนัธ์ ................................ 
ช่ือ-สกลุ .................................................................... อำชีพ......................................... ควำมสมัพนัธ์ ................................ 
ช่ือ-สกลุ .................................................................... อำชีพ......................................... ควำมสมัพนัธ์ ................................ 

ช่ือผู้ตดิต่อ (กรณฉุีกเฉิน) ..................................................................... เบอร์โทรศัพท์............................................................... 
 


