


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบิน
ปักกิ่ง	-	798	ART	ZONE	-	ทาอากาศยานเมืองฮารบิ้น

พักที่
LONGDA
SHIDAI
HOTEL	หรือ
เทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

2 เกาะพระอาทิตย	-	สวนเสือไซบีเรียน	-	HarbinIce	and	Snow	Festival
งานแกะสลักน้ําแข็งที่สวนเจาหลิน

พักที่
LONGDA
SHIDAI
HOTEL	หรือ
เทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

3 โบสถเซ็นโซเฟียฮารบิน	-	อนุสาวรียฝ่ังหง	-	สวนสตาลิน	-	ถนนจงยาง	-
เมืองฮารบิน	-	ทาอากาศยานเมืองฮารบิ้น	-	ทาอากาศยานนานาชาติกรุง
ปักกิ่ง	หรือ	สนามบินปักกิ่ง

พักที่
HOLIDAY
INN
EXPRESS
หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

4 จัตุรัสเทียนอันเหมิน	-	พระราชวังกูกง	-	ตลาดรัสเซีย	-	ถนนหวังฝูจิ่ง

พักที่
HOLIDAY
INN
EXPRESS
หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

5 รานหยก	-	กําแพงเมืองจีนดานจวียงกวน	-	SNOW	WORLD	-	สนามกีฬา
รังนกซูโจว	-	สระวายนํา้แหงชาติ	-	ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง
หรือ	สนามบินปักกิ่ง

6 สนามบินสุวรรณภูมิ

31	ธ.ค.	60	-	5	ม.ค.	61 ฿37,799 ฿37,799 ฿37,799 ฿4,500



ชวงเชา
03.00	น.	คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	(	ระหวางประเทศ	)

ชัน้	4	ประตู	9	บริเวณ	ISLAND-U	สายการบิน	AIR	CHINA	(	CA	)	โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษทัฯ	คอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวกแดทานกอนออกเดินทาง

05.50	น.	เหินฟาสู	ปักกิง่	โดยสายการบิน	AIR	CHINA	เทีย่วบินที	่CA	810

11.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินกรุงปักกิง่	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาลผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	นําทานเดินทางสู
ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม798	ART	ZONEงานศิลปกลางมหานครปักกิ่ง	ทุกตารางน้ิวของทีน่ี่	คืองานศิลปะ	แมแตบน

พื้นยังมีการนํากอนอิฐมาเรียงเป็นภาพ	และขอความตางๆ	มันทําใหเราจดจองตองมนตอยูในเมือง
ศิลปะแหงน้ี	ชนิดทีไ่มอาจละสายตาได

ชวงคํ่า
20.10	น.	เหินฟาสู	เมืองฮารบิน	โดยสายการบิน	AIR	CHINA	เทีย่วบินที	่CA	1639

22.15	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานเมืองฮารบินเมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง	ตั้งอยูทางทิศเหนือสุด
ของประเทศจีน	มีชวงฤดูหนาวมากกวาฤดูรอน	และเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ําแข็งของประเทศ	ซึ่งมีการจัด
เทศกาลฤดูหนาว	การแขงขันแกะสลักน้ําแข็ง	นําทานเดินทางสูที่พัก
พักที	่LONGDA	SHIDAI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



798	Art	Zone	เป็นชุมชนศิลปินขนาดใหญที่มีชื่อเสียงแหงชาติจีน	ที่อยูใจกลาง
มหานครปักกิ่ง	ประเทศจีน	ตั้งอยูบนพื้นที่ของโรงงาน	798	ในเขต
อุตสาหกรรม	Dashanzi	มณฑลเฉาหยาง	ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
กรุงปักกิ่ง	ที่น่ีเป็นสถานที่ซึ่งศิลปินกลุมหน่ึง	ไดตัดสินใจเลือกใชเป็นที่ทํางาน
ของตน	เดิมโรงงาน	798	แหงน้ีเคยเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส	ของทหาร

	พักที่	LONGDA	SHIDAI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง	ตั้งอยูทางทิศเหนือสุดของประเทศจีน	มีชวง
ฤดูหนาวมากกวาฤดูรอน	และเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ําแข็งของประเทศ	ซึ่ง
มีการจัดเทศกาลฤดูหนาวการแขงขันแกะสลักน้ําแข็ง

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานแวะ	รานขายเสื้อกันหนาว
จากน้ันนําเดินทางสู	ไทหยางตาว	(	เกาะพระอาทิตย	)	เกาะขนาดใหญซึ่งตั้งอยูทางตอนเหนือของแมน้ํา

ซงฮัวเจียง	มีเน้ือที่ประมาณ	3,800	เฮคเตอร	เดิมเป็นสถานที่พักฟ้ืนของกรรมกรใชแรงงานเมืองฮารบิ้น	สถานที่
สวยงามรมรื่น	ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนตเสนห	นับเป็นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด
นอกจากน้ันยังมีเรือ,	จักรยาน	และรถมาลากสไตลยุโรปไวบริการใหเชาอีกดวย	(ราคาทัวรไมรวมคาเชา
อุปกรณตางๆ)	สวนในชวงฤดูหนาวเมื่อเกาะแหงน้ีถูกปกคลุมดวยหิมะ	ก็จะกลายเป็นสถานหยอนใจในอุดมคติ	ที่
เหมาะอยางยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ําแข็ง	อาทิเชน	สเก็ตน้ําแข็ง,	เลื่อนหิมะ,

และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจําปีของฮารบิ้น	เกาะสุริยันถือเป็นสถานที่จัดแสดงการ
แกะสลักหิมะน้ําแข็งที่ใหญที่สุดของ	ประเทศจีนที่โดงดังไปทั่วโลก	ซึ่งปัจจุบันน้ีทานสามารถชมการแสดงการ
แกะสลักหิมะน้ําแข็งในอาคารของเกาะ	สุริยันน้ีได
ชมการแกะสลักน้ําแข็งกําแพงเมืองจีน	สวนหิมะ	และอีกหลากหลายแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจีน	ทาน

สามารถถายรูปสถานที่ทองเที่ยวตางๆ	เหมือนกับทานไดอยูในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ําแข็งอยางแทจริง
อยางที่เห็นในปัจจุบัน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	สวนเสือไซบีเรีย	(สัตวอนุรักษที่มีคาชนิดหน่ึงของประเทศจีน	)	สวนเสือตั้งอยูทางเหนือของแมน้ํา

ซงฮัว	มีพื้นที่	196.53	เอเคอร	และมีเสือไซบีเรียน	สัตวอนุรักษที่มีความสวยงาม	นารัก	และเป็นเสือที่ไมดุราย
อาศัยอยูกวา	100	ตัว

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	เทศกาลโคมไฟน้ําแข็ง	(Harbin	2018	International	Ice	and	Snow	Festival)	หรือ

นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ําแข็งประจําปีของฮารบิน	ปิงเสวี่ยตาซื่อเจี้ย	ที่เมืองฮารบินซึ่งฤดูเยือก
แข็งที่ยาวนาน	ทําใหฮารบินซึ่งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ําแข็ง	สภาพอากาศเย็นจัด
ทําใหแมน้ําซงฮัว	กลายเป็นลานน้ําแข็งที่ทั้งหนาและกวางใหญ	ที่ผูมารวมงานใชเลนสไลเดอร	ลากเลื่อนและ
กีฬาตางๆ	อยางเชน	ฮ็อกกี้,	สเก็ตและสกีกันอยางสนุกสนาน	มีการนําน้ําแข็งกอนโตมาแกะสลักเป็นรูปตางๆ



ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณตางๆ

ใหทานชมความงดงามของโคมไฟน้ําแข็งยามคํ่าคืนตามอัธยาศัย	

พักที	่LONGDA	SHIDAI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เกาะขนาดใหญซึ่งตั้งอยูทางตอนเหนือของแมน้ําซงฮัวเจียง	มีเน้ือที่ประมาณ
3,800	เฮคเตอร	เดิมเป็นสถานที่พักฟ้ืนของกรรมกรใชแรงงานเมืองฮารบิ้น
สถานที่สวยงามรมรื่น	เงียบสงบและมีมนตเ์สนหนับเป็นสถานที่อาบแดดที่
วเิศษสุด	นอกจากน้ันยังมีเรือ	จักรยาน	และรถบริการใหเชาอีกดวย	สวนใน
ชวงฤดูหนาวเมื่อเกาะแหงน้ีถูกปกคลุมดวยหิมะ	ก็จะกลายเป็นสถานหยอนใจ
ในอุดมคติที่เหมาะอยางยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ําแข็ง	อาทิ
เชน	สเก็ตนา	แข็ง,	เลื่อนหิมะ	เป็นตน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สวนเสือไซบีเรีย	เป็นสัตวอนุรักษที่มีคาชนิดหน่ึงของประเทศจีน	สวนเสือตั้งอยู
เหนือของแมน้ํา	ซงฮวา	มีพื้นที่196.53	เอเคอรและมีเสือไซบีเรียน	สัตวอนุรักษ
ที่มีความสวยงาม	นารักและเป็นเสือที่ไมดุรายอาศัยอยูกวา100	ตัว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	LONGDA	SHIDAI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจําปีของฮารบิ้น	เกาะสุริยันถือ
เป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ําแข็งที่ใหญที่สุดของ	ประเทศจีนที่โดง
ดังไปทั่วโลก	ซึ่งปัจจุบันน้ีทานสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ําแข็ง
ในอาคารของเกาะ	สุริยันน้ีได	ชมการแกะสลักน้ําแข็งกําแพงเมืองจีน	สวนหิมะ
และอีกหลากหลายแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจีน	ทานสามารถถายรูปสถาน
ที่ทองเที่ยวตางๆ	เหมือนกับทานไดอยูในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ําแข็งอยาง
แทจริง	อยางที่เห็นในปัจจุบัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานชม	โบสถเซ็นโซเฟีย	(ถายรูปจากดานนอก)	ซึ่งเป็น	1	ในโบสถคริสต	17	แหง	ซึ่งแสดงถึง

วัฒนธรรมรัสเซียที่ไดเขามามีอิทธพลในฮารบิ้น	โบสถโซเฟีย	เป็นโบสถนิกายออรโธด็อกซที่สรางขึน้ในปี	ค.ศ
1907	เป็นโบสถออรโธด็อกซ	ที่ใหญที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออก
จากน้ันนําทานชม	อนุสาวรียฝ่ังหง	ซึ่งตั้งอยู	ณ	บริเวณชายฝ่ังแมน้ําซงฮัว	เป็นอนุสรณระลึกถึงความ

พยายามของชาวเมืองฮารบินที่พยายามตอสูกับอุทกภัยครั้งใหญเมื่อปี	ค.ศ.1957	อนุสาวรียเป็นเสาทรงกลม
แบบโรมัน	สูง	13	เมตร	บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุมกรรมกรชาวนา	ทหาร	ขาราชการ	และนักศึกษาที่
รวมใจรวมแรงกัน



รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	สวนสตาลิน	ริมฝ่ังแมน้ําซงฮัว	โดยสวนแหงน้ีถูกสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1953	ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพล

จากศิลปกรรมของทวีปยุโรป	แตมีความสมบูรณแบบกวาและมีเอกลักษณที่หาวหาญ	ทุกทานจะไดเห็นวิวหิมะ
ธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรมการเลนสกีบนแมน้ําซงฮวา	ที่กลายเป็นน้ําแข็งทั้งสายน้ํา	ชมพรอมกิจกรรมบน
น้ําแข็งที่แสนสนุก	เชน	บันไดน้ําแข็ง	แครเลื่อนหิมะเป็นตน
นําทานแวะ	รานขายสินคาพื้นเมืองรัสเซีย	อาทิเชน	เครื่องประดับ	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและของพื้น

เมืองตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานชอปป้ิงยาน	ถนนจงยางเชิญทานอิสระชอปป้ิงสินคาของฝากและของที่ระลึก	ณ	ยานการคา

ของเมืองฮารบิ้น

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
20.00	น.	เหิรฟาสู	ปักกิง่	โดยสายการบิน	AIR	CHINA	เทีย่วบินที	่CA	1612

22.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินกรุงปักกิง่	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว	นําทานเดินทางสูที่พัก
พักที	่HOLIDAY	INN	EXPRESS	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

โบสถเซ็นโซเฟียฮารบิน	ซึ่งเป็น	1	ในโบสถคริสต	17	แหง	ซึ่งแสดงถึง
วัฒนธรรมรัสเซียที่ไดเขามามีอิทธพลในฮารบิ้น	โบสถโซเฟีย	เป็นโบสถนิกา
ยออรโธด็อกซที่สรางขึน้ในปี	ค.ศ	1907	เป็นโบสถออรโธด็อกซ	ที่ใหญที่สุดใน
ภาคพื้นเอเซียตะวันออก

อนุสาวรียฝ่ังหง	ซึ่งตั้งอยู	ณ	บริเวณชายฝ่ังแมน้ําซงฮัว	เป็นอนุสรณระลึกถึง
ความพยายามของชาวเมืองฮารบินที่พยายามตอสูกับอุทกภัยครั้งใหญเมื่อปี
ค.ศ.1957	อนุสาวรียเป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน	สูง	13	เมตร	บนยอดเสาเป็น
รูปแกะสลักกลุมกรรมกรชาวนา	ทหาร	ขาราชการ	และนักศึกษาที่รวมใจรวม
แรงกัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สวนสตาลิน	ริมฝ่ังแมน้ํา	ซงฮัว	โดยสวนแหงน้ีถูกสรางขึน้ในปีค.ศ.1953	ซึ่งมี
รูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป	แตมีความสมบูรณแบบกวา
และมีเอกลักษณที่หาวหาญ

ถนนคนเดินแหงเมืองฮารบิ้น	ถนนจงยาง	เป็นถนนที่ปูดวยหินสีเขียวออนทั้ง
สาย	เป็นถนนยานธุรกิจและการคาที่ขึน้ชื่อของเมืองฮารบิ้น	มีความยาว	1.4
ก.ม.	ทอดตัวอยูในเขตเตาหลี่	เป็นเสมือนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงสถาปัตยกรรม
แบบยุโรป	ทั้งลวดลายการตกแตงอาคารแบบบารอคและไบแซนไทน	อาคาร
สถาปัตยกรรมแบบยิว	รานคาเล็กๆ	แบบรัสเซีย	บานเรือนแบบฝรั่งเศส	ศูนย
อาหารแบบอเมริกัน	และภัตตาคารญี่ป ุน	ตามสองขางทาง	ของถนนสายน้ี	มี
สิ่งกอสรางสไตล	ตางประเทศ	ปรากฏอยูเป็นจํานวนมาก	ในแตละวันจะเห็น



ผูคนเดินไปมาขวักไขวไมขาดสาย	ถนนจงยางเป็นถนนเกาแกที่มีประวัตินับ
รอยปีแลว	เริ่มสรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1898	เดิมมีชื่อวา	“จงกวอตาเจียน”	ซึ่งแปล
เป็นไทยวา	“ถนนใหญจีน”เมื่อปีค.ศ.	1925	ไดเปลี่ยนชื่อมาเป็น	“จงยางตา
เจียน”	ซึ่งแปลเป็นไทยวา	“ถนนใหญกลาง”	ถนนสายน้ีมีสไตลการกอสราง	ที่มี
เอกลักษณเฉพาะ	ตามสองขางทางที่สําคัญมีอาคารบานเรือนสไตลยุโรปมาก
ถึง	71	แหง	แมวาความรุงโรจนในอดีตของถนนใหญจงยาง	คอยจืดจางลงทา
มกลางแสงสีทันสมัย	อันละลานตา	แตทวา	อาคารบานเรือนสถาปัตยกรรม
ยุโรปที่อยูเคียงขางหางสรรพสินคาอันทันสมัยมักจะทําใหผูคนหวนระลึกถึง
ความยิ่งใหญในอดีตของถนนใหญจงยางแหงน้ีเสมอ	และแนนอน	ทุกวันน้ี
ถนนการคาที่มีชื่อสายน้ีก็ยังคงเป็นสวรรคแหงการช็อปป้ิงของเมืองฮารบิ้นไม
เปลี่ยนแปลง

เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง	มีชวงฤดูหนาวมากกวาฤดูรอนและเลื่อง
ชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ําแข็งของประเทศ	ฮารบินมีสมญานามวา	'ไขมุกบนคอ
หงส'	เน่ืองจากสัญฐานของมณฑลเหยหลงเจียงมีลักษณะคลายหงส	สวน
สมญานามอื่นๆ	คือ	'มอสโกแหงตะวันออก'	หรือ	'ปารีสแหงตะวันออก'
เน่ืองจากลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคารบานเรือนในเมืองคลายกับในมอส
โกหรือปารีส	และฮารบินยังเป็นที่รูจักในชื่อ	'เมืองแหงน้ําแข็ง'	เพราะมีฤดู
หนาวที่ยาวนานและหนาวเย็นมาก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง	ตั้งอยูทางทิศเหนือสุดของประเทศจีน	มีชวง
ฤดูหนาวมากกวาฤดูรอน	และเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ําแข็งของประเทศ	ซึ่ง
มีการจัดเทศกาลฤดูหนาวการแขงขันแกะสลักน้ําแข็ง

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานสู	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก
ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนไดนับหมื่นคน	ชมอนุเสาวรียวีรชน	ใหทานถายภาพไวเป็นที่ระลึก
จากน้ันนําทานผานประตูเขาสู	พระราชวังกูกง	ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิใ์นสมัยราชวงศหมิง

และชิง	รวม	24	รัชกาล	ภายในประกอบดวยหองตางๆ	ถึง	9,999	หอง	บนเน้ือที่กวา	720,000	ตารางเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิง่

ชวงบาย	



นําทานแวะ	รานนวดเทา	ชมการสาธิต	การนวดเทา	ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียด	ปรับ
สมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ
นําทานเดินทางสู	ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา	รองเทา	นาฬิกา

เป็นตน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ถนนหวังฟูจิง่	เป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวง

ปักกิ่ง	เชิญทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่HOLIDAY	INN	EXPRESS	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	ชมศาลาประชาคมที่สามารถ
บรรจุคนไดนับหมื่นคน	ชมอนุเสาวรียวีรชน	ใหทานถายภาพไวเป็นที่ระลึก

พระราชวังกูกง	ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิใ์นสมัยราชวงศหมิง
และชิง	รวม	24	รัชกาล	ภายในประกอบดวยหองตางๆ	ถึง	9,999	หอง	บนเน้ือที่
กวา	720,000	ตารางเมตร

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง

ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา
รองเทา	นาฬิกา	เป็นตน

ถนนหวังฟูจิ่ง	เป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมือง
หลวงปักกิ่ง	เชิญทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา
จากน้ันนําทานเดินทางสู	กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวนหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก	ซึ่งสรางในสมัย

จักรพรรดิจ์ิน๋ซี	มีความยาว	10,000	ลี้	หรือ	6,788	กิโลเมตร	ใชแรงงาน	300,000	คน	ใชเวลาสรางนานนับ	10	ปี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้+น้ําจิ้มไทยรสเด็ด

ชวงบาย	
นําทานสู	SNOW	WORLD	สถานที่แหงน้ีเองที่จะทําใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ	บนลาน	ซึ่งมีระดับ

ความหนาของหิมะอยูในราว	60	–	100	เซนติเมตร	พรั่งพรอมไปดวยอุปกรณการเลนบนลานน้ําแข็งอยางครบ
ครัน	ไดแก	แผนเลื่อนสกีหิมะ,	มาลากเลื่อนหิมะ,	บอลลูน,	สโนวโมบิล,	เครื่องเลนสไลดจาก
ภูเขาน้ําแข็งและอื่นๆ	อีกมากมาย	รวมทัง้กิจกรรมบนลานน้ําแข็งทีจ่ะทําใหทานไดสนุกสนานจนลืม
เวลา	(หมายเหตุ	:	ราคาทัวรน้ีไมรวมคาเชาอุปกรณ,	คาเครื่องเลน	และคาครูฝึกอุปกรณ	)
นําทานแวะ	รานยาบัวหิมะ	ยาสามัญประจําบานที่มีชื่อเสียง	มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม,	น้ํารอนลวก

เป็นตน
นําทาน	ผานชมสนามกีฬารังนก	ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก	มีลักษณะภายนอก

คลายกับ	"รังนก"	ซึ่งภายในยังมี	สระวายน้ําแหงชาติ	โดยมีรูปลักษณเหนือจินตนาการคลาย	"	กอนน้ํา
สีเ่หลีย่มขนาดใหญ	"	ซึ่ง	PTW	and	Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง	เนนใชพลังงาน
แสงอาทิตย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามปักกิง่

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน	หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก	ซึ่งสรางใน
สมัยจักรพรรดิจ์ิน๋ซี	มีความยาว	10,000	ลี้	หรือ	6,788	กิโลเมตร	ใชแรงงาน
300,000	คน	ใชเวลาสรางนานนับ	10	ปี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้+น้ําจิ้มไทยรสเด็ด

SNOW	WORLD	สถานที่แหงน้ีเองที่จะทําใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ
บนลาน	ซึ่งมีระดับความหนาของหิมะอยูในราว	60	–	100	เซนติเมตร	พรั่ง
พรอมไปดวยอุปกรณการเลนบนลานน้ําแข็งอยางครบครัน	ไดแก	แผนเลื่อน
สกีหิมะ,	มาลากเลื่อนหิมะ,	บอลลูน,	สโนวโมบิล,	เครื่องเลนสไลดจาก
ภูเขาน้ําแข็งและอื่นๆ	อีกมากมาย	รวมทั้งกิจกรรมบนลานน้ําแข็งที่จะทําให
ทานไดสนุกสนานจนลืมเวลา



ราคาทัวรน้ีไมรวมคาเชาอุปกรณ,	คาเครื่องเลน	และคาครูฝึกอุปกรณ

สนามกีฬารังนกซูโจว	อาคารรังนกเป็นโรงภาพยนตร	และศูนยวัฒนธรรม	ตั้ง
อยูในเมืองซูโจว	ดวยมีลักษณะคลายรังนก	จึงถูกเรียกอาคารรังนกเหมือนกับ
สนามกีฬาที่กรุงปักกิ่ง	ซึ่งสนามรังนกที่ปักกิ่งและซูโจวเรียกไดวาเป็นฝาแฝด
กัน

สระวายน้ําแหงชาติ	สรางขึน้เหนือจินตนาการคลาย	“กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาด
ใหญ”	ซึ่ง	PTW	and	Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง
เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใหดูเหมือนน้ําที่สุดและใชเทคโนโลยีจากงาน
วิจัยของนักฟิสิกสจาก	Dublin’s	Trinity	College	ที่ทําใหกําแพงอาคารดูเหมือน
ฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา	สามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผน
ดินไหวได

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล

00.15	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	AIR	CHINA	เที่ยวบินที่	CA	809

04.30	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	10	ทานขึน้ไป	เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม

2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ

6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง
เที่ยวเทาน้ัน

9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม
ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว

10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

11.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได

12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

13.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา
งบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

14.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
15.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บ
คาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	วัน

16.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	15	วัน
2.	เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น	ตัว๋เครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม	100%	ซึ่งเมื่อจองและจาย

มัดจําแลว	ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ	ทั้งสิ้น	และในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หากมีการยิกเลิก
หรือขอเลื่อนการเดินทาง	ผูจองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาตัว๋หรือขอคืนคาทัวรทั้งหมดหรือบางสวนได	เวนแต
2.1	ผูจองยกเลิกการเดินทาง	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋เครื่องบิน	บริษทัฯ	จะไมหักคาใช
จายใดๆ	ทั้งสิ้น	ถายังไมมีการยื่นวีซา	หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด
2.2	ผูจองยกเลิกการเดินทาง	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋เครื่องบิน	แตมีการยื่นวีซาไป
แลวหรือมีคาใชจายอื่นใด	บริษทัฯ	จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่จายไปลวงหนาตามจริงเทาน้ัน
2.3	ผูจองยกเลิกการเดินทาง	ตัว๋เครื่องบินไดออกไปแลว	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม	ผูยกเลิก
ตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋	3,000	บาท	+	คาตัว๋เครื่องบินใหมทั้งหมดในโปรแกรม	และวัน
เดินทางน้ันๆ	+	สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง	/	ตัว๋	1	ใบ	และบริษทัฯ	จะหักคาใชจายอื่นๆ	เฉพาะเทาที่ไดจายไปล
วงหนาตามจริงเชน	คาวีซา	เป็นตน	(คาตัว๋เครื่องบินของผูที่ไมเดินทางที่ออกตัว๋ไปแลว	แตสามารถหาผูเดินทางใหม
มาแทนไดในวันเดิม	ตองรอทางสายการบินทําเงินคืนใหซึ่งอาจจะใชระยะเวลาประมาณ	2-3	เดือน)



1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
2.	คาวีซาจีน	ปกติ	4	วันทําการ	ราคา	1,500	บาท	(พาสปอรตไทย)

3.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
4.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
5.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	23	กิโลกรัม	,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี

การเรียกเก็บ
หมายเหตุ	:	ประกาศ	ณ	วันที	่14	ก.ย.	2554	สายการบิน	AIR	CHINA	มีประกาศเปลีย่นแปลงน้ําหนัก	และ
ขนาดกระเป าสัมภาระ	โดยใหกระเป าสัมภาระทีโ่หลดใตทองเครื่องไดทานละ	1	ใบ	มีน้ําหนักไมเกิน	23
กิโลกรัม	และขนาดของกระเป าตองมีขนาดโดยรอบของกระเป ารวมแลวไมเกิน	158	เซนติเมตร	(กวาง	X
ยาว	X	สูง)	สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องไดทานละ	1	ชิ้น	น้ําหนักตองไมเกิน	7	กิโลกรัม	ถาน้ําหนักและขนาด
ของกระเป าสัมภาระเกินกวาทีส่ายการบินกําหนดไว	จะตองเสียสวนทีเ่กินเป็นจํานวนเงิน	200	USD	หรือ
1,300	หยวนตอใบ

6.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)
คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม	ทั้งน้ี
ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย
หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ	**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ
ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีเ่จาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	***ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที่
330	บาท	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไมคุมครอง

กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของกับ
การติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยูภาย
ใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม,
จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,	Skyjack)	และ
อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

1.	คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	กรุณาเตรียมคาทิปไกด,หัวหนาทัวรและคนขับรถ	รวม	200	หยวนตอคน	(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)
5.	คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิม่	800	หยวน/ทาน/ทริป
6.	คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีทีลู่กคาตองการใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอง	จะตองบวกคาภาษี

มูลคาเพิม่	และหัก	ณ	ทีจ่าย	จากยอดขายจริงทัง้หมดเทานัน้	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภาย
หลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหกับบริษทัทัวรเทานัน้

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย	(กรณีทีท่านมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว)
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมี

การ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของทานได)

2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	ถายจากรานถายรูป	2	ใบ	ขนาด	33	มม.	X	48	มม.	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	หามแม็ครูป	,

หามรูปเป็นรอย	,	หามเป้ือน	,	หามยิ้ม	,	ถายหนาตรง	,	หามใสเสื้อสีออนและสีขาว	(แนะนําใหใสเสื้อสี
เขม)	,	หามใสเสื้อคอกวาง	แขนกุด	ซีทรู	ลูกไม	สายเดีย่ว	ชุดราชการ	ชุดนักเรียน	นักศึกษา	,	ตองเห็นคิ้ว
และใบหูทัง้	2	ขางชัดเจน,	หามผมปิดหนา,หามใสแวนตาสีดําหรือกรอบแวนสีดํา,หามสวมใสเครื่อง
ประดับทุกชนิด	เชน	ตางหู,สรอย,กิป๊ติดผม,คาดผม	เป็นตน	อัดดวยกระดาษสีโกดักหรือฟูจิเทานัน้	และ
ตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นซ	จากคอมพิวเตอร	**รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	และ	หามถายรูปเอง
และปริ้นเอง	หามใสเสื้อแขนกุด	หามใสชุดราชการและยูนิฟอรมชุดทํางาน	**	ทานทีป่ระสงคใชรูปถาย
ขาราชการในการยื่นวีซา	กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง

4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)



5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทางใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
5.1	เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม	
5.1.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.1.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
5.1.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.1.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2	เดินทางพรอมญาติ	
5.2.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.2.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
5.2.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.2.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.5	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน

6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	เดินทาง	ใชเอกสารเพิ่มเติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
6.1	ใบอนุญาติการทํางาน	ตัวจริงเทาน้ัน	!	!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน
6.2	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
6.3	สําเนาตัว๋	+	ใบจองโรงแรม
6.4	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
6.5	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	ทานละ	5,060	บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดทีเ่จาหนาทีฝ่ ายขาย)

หมายเหตุ	:	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติทีท่ํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุ
ญาติการทํางานในประเทศไทยเทานัน้	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ
วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	

7.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

8.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง
เอกสารยื่นวีซา

9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

11.	ผูทีป่ระสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน
ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในราย
ละเอียดการยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทาน
อาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา

ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลัก
เซมเบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง
หนา**
พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือน	มิฉะนัน้บริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขา

เมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน

ขอควรระวัง!!!	ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุก



ครั้ง
แจกฟรี…เสื้อกันหนาว	ผาพันคอ	หมวก	ถุงมือ	ถุงเทา	ทานละ	1	ชุด	รับที่ฮารบิน
กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ	จํานวน	200	หยวน/คน	ตลอดการเดินทาง
ราคาเฉพาะคนไทยเทานัน้	,ราคาพิเศษไมรับจอยแลนดและไมมีราคาเด็ก

ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน	ทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทอง
เที่ยวทั่วไปไดรูจักคือรานขายเสื้อกันหนาว,	รานขายสินคาพื้นเมืองรัสเซีย,	รานหยก,	รานนวดเทา,	รานบัว
หิมะ	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา
รานทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความ
พอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น

ราคาทัวรน้ี	ไมมีราคาเด็ก	/	ไมแจกกระเป า	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลก
ที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

บริษทัขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึ้นอยูกับการเปลีย่นแปลงของ
สายการบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน
ของผูเดินทางเป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคา
เงินบาทที่ไมคงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)

*กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก*

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน				คืนคาใชจายทัง้หมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน					เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง						ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทัง้หมด
4.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําทีพ่ัก

โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเทีย่วบิน
พิเศษเชน	Extra	Flight	และ	Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋
เป็นการเหมาจายในเทีย่วบินนัน้ๆ


