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1 ความทรงจํากับ 1 เทศกาลท่ีคนท้ังโลกรอคอย บน 1 การเดินทางอันแสนประทับใจ 
บนเสนทางสุดคลาสสิค ปกก่ิง – ฮารบิ้น 

อลังการกับ เทศกาล Harbin Ice and Snow Festival แกะสลักนํ้าแข็ง พรอมการประดับแสง สี อยางงดงาม 
สนุกสนานกับการเลนสกีหิมะ บนลานสกีขนาดยักษ ณ เออหลงซาน 

เท่ียวชมครบทุกความคลาสสิคบนเสนทางปกก่ิง 
เสิรฟอาหารเลิศรส เปดปกก่ิง – ซีฟูดกุงมังกร - สุก้ีหมอไฟ 

เพิ่มระดับความสุขในการพักผอนดวย พักโรงแรมระดับ 5 ตลอดการเดินทาง 
เดินทางสะดวกสบาย โดย สายการบินไทย พรอมการบรกิารสุดประทับใจ 

 

กําหนดการเดินทาง    21-16 มกราคม/ 4-9 กุมภาพันธ 2558  
วันแรกของการเดินทาง  (1)   กรุงเทพฯ – ปกก่ิง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)  

21.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร สายการบิน  ไ ท ย แ อ ร
เวย โดยมีเจาหนาที่จากบริษัท คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใหแกทาน 

23.50 น.  ออกเดินทางสู กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน ไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG 674 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง  (2)   จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูกง - ตลาดรัสเซีย - รานชา - ถนนหวังฟูจ่ิง 

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและพิธี
การทางศุลกากรเรียบรอยแลว 

เชา บริการอาหารเชา บริการทานดวยติ่มซํา เสิรฟโจกไขเย่ียวมา, เกี๊ยวซา, ปอเปยะทอด, ซาลาเปาไสหมู, ซาลาเปาไสครีม, 
ฮะเกา, ขนมจีบไสหมู, ปาทองโก, ซ่ีโครงหมูนึ่งเตาซ่ี, ผักผัดคะนา   

นําทานชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลกและเปนศูนยกลางของกรุงปกกิ่ง 
สถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสวันสําคัญตางๆ ถายรูปคูกับอนุสาวรียวีรชน ศาลาประชาคม 
หอท่ีระลึกทานประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนําทานสู พระราชวังตองหาม “พระราชวังกูกง” หรือ 
THE FORBIDDEN CITY สรางข้ึนในค.ศ.1406 ในสมัยจักรพรรดิ หยงเลอ มีตําหนักใหญเล็ก
รวม 9,999 หอง เปนที่ประทับและวาราชการของจักรพรรดิ 24 พระองค ในราชวงศหมิงและ
ราชวงศชิง ชมโบราณสถานและส่ิงกอสรางอันทรงคุณคาทางประวัติศาสตรและการเมือง  
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ปลาซุนหยูนึ่งเตาซ่ี, หานยางกวางตง, ผัดไกบานไฟแดง, กุงอบวุนเสน, เคาหยกอบ
เผือก, ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม, เตาหูทรงเคร่ืองกวางตุง, ผัดคะนา,ซุปเปดตุนฝกเขียว เพ่ิมความสดชื่นดวย โคก, เบียร
ทองถ่ิน น้ําชา และน้ําเย็น 

บาย นําทานเดินทางสู ตลาดรัสเซีย ซ่ึงชื่อ “ตลาดรัสเซีย” มีที่มาจากตอนที่สหภาพ
โซเวียตลมสลายใหมๆ คนรัสเซียจะเดินทางเขามาหาซ้ือสินคากันที่น่ีมากเพ่ือ
นําไปขายทํากําไรที่รัสเซียอีกที แหลงชอปปงที่อยูบนถนนยาวกวา 400 เมตร ให
ทานเลือกซ้ือสินคาเลียนแบบแบรนดเนมดัง อาทิ หลุยสวิตตอง, พราดา, เฟอรรา
กาโม, เวอรซาเช เปนตน  นําทานลิ้มรสความหอมของใบชา คุณภาพจากเมืองจีน 
ณ รานชา พรอมทั้งแนะนําสรรคุณตางๆของใบชาแตละชนิด อิสระใหทานเลือกซ้ือและเลือกชมใบชาตามอัธยาศัย  
จากนั้นนําทานสู ถนนหวังฟูจ่ิง ซ่ึงเปนศูนยกลางสําหรับการชอปปงที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปกก่ิงรวมทั้ง
หางสรรพสินคาชื่อดังตางๆ ศูนยกลางความบันเทิงมากมาย เชิญทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย **ซีฟูดกุงมังกร** ออรเดิรฟรวมมิตรแตจ๋ิว, ปลากุยหยูน่ึงซีอิ้ว, กุง

มังกรอบบะหม่ี, หอยเชลลอบวุนเวน, เปาฮือสดอบเนย, กุงทอดกระเทียม, ซ่ีโครงหมูอูซี, หมูสามช้ันอบผักดองแตจ๋ิว, 
ผัดผักตามฤดูกาล, ซุปกระเพาะหมูตุนเย่ือไผ เพ่ิมความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถ่ิน นํ้าชา และนํ้าเย็น 

พักที ่   CROWNE PLAZA HOTEL BEIJING WANGFUJING 
          
   

วันท่ีสามของการเดินทาง  (3)   พระราชวังฤดูรอน - กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน - รานบัวหิมะ - ถนนเฉียนเหมินโบราณ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู  พระราชวังฤดูรอน หรือ“อี้ เหอ หยวน”แปลวาอุทยานเพ่ือ

พลานามัยอันผสมกลมกลืนกันไดดวยดี สรางข้ึนประมาณ 800 ป ในสมัย
ราชวงศจิ๋น แตผูท่ีทําใหส่ิงกอสรางนี้สวยงามเปนท่ีเลื่องลือ คือพระนางซูสี
ไทเฮาแหงราชวงศชิง ชมความงดงามของทะเลสาบคุนหมิง ซ่ึงเกิดจาก
แรงงานคนขุดข้ึนมา แลวเอาดินที่ขุดพูนข้ึนไปเปนเนินเขาขางทะเลสาบ
นั้นเอง ผูสรางคือฮองเตเฉียนหลงใชในการฝกซอมทัพเรือ ชมระเบียงที่ยาว
ที่สุดในโลกกวา 700 เมตร และเรือหินออนที่สรางข้ึนโดยใชงบประมาณของกองทหารเรือ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ปลานึ่งรวมมิตร, ขาหมูนํ้าแดง, ไกอบ, เน้ือเปดผัดเห็ดปา, หมอไฟเห็ดหูหนู, หมูผัด
ตนกระเทียม, ผัดคะนากวางตุง, ซุบเห็ดรวมมิตร เพ่ิมความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําชา และน้ําเย็น 
 นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน ดานจวีหยงกวน ระหวางทาง ชมชีวิตความเปนอยูของชาวปกกิ่งและสองขางทางท่ี
อุดมสมบูรณบนที่ราบสูงมองโกล และผานเสนทางรถไฟทรานไซบีเรียที่ยาวท่ีสุดในโลก สัมผัสกับความมโหฬารและ
ความย่ิงใหญของกําแพงมรดกโลกท่ีสรางดวยเลือดเนื้อและชีวิตของผูคนนับลานในสมัยจักรพรรดิ์ฉินซีฮองเต ซ่ึงยังคง
ครองความย่ิงใหญจนปจจุบัน เปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก สถานที่แหงนี้ทานจะไดสัมผัสกําแพงเมืองจีนอยางถึง
จุดสูงสุด และพรอมกับวิวทิวทัศน ที่สวยงามทานจะไดเห็นส่ิงมหัศจรรยหน่ึงในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ท่ีสรางข้ึนดวย
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แรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาวกวา 6,350 ก.ม.กอสรางข้ึนครั้งแรกเม่ือประมาณกวา 2,000 ปกอน โดยเมืองตางๆ 
แตเม่ือจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผูรวบรวมประเทศจีนใหเปนปกแผนไดครองแผนดิน จึงส่ังใหเชื่อมกําแพงเมืองตางๆเขาดวยกัน 
ตัวกําแพงสูง 7 เมตร กวาง 6 เมตร วากันวา ถานําวัสดุท่ีใชกอสรางกําแพงแหงน้ีมาสรางกําแพงท่ีมีความหนา 1 เมตร สูง 
5 เมตรจากนั้นนําทานสู รานบัวหิมะ สินคาข้ึนชื่อของเมืองจีนจากนั้นนําทานชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen 

Street) สถานที่ทองเท่ียวแหงใหมลาสุดของปกกิ่ง เปดใหเที่ยวชมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อรับนักทองเท่ียวจากทั่ว
โลกที่เขารวมพิธีแขงขันกีฬาโอลิมปก 2008 หลังจากรัฐบาลปกกิ่งไดปด
ปรับปรุงบูรณะ และกอสรางสถาปตยกรรมอาคารบานเรือนในยุคสมัย
ราชวงศชิง ราชวงศสุดทายกอนการเปล่ียนแปลงการปกครอง โดยจําลอง
บรรยากาศเกาๆ สมัยราชวงศชิง บริเวณสองฝงถนน มีทั้งภัตตาคาร 
รานคาจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาของที่ระลึกในรูปแบบของ
ปกกิ่ง 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูขึ้นช่ือของปกกิ่ง 

"เปดปกก่ิง รานเศรษฐีชาวบาน" เสิรฟพรอมออรเดิรฟ 4 อยาง, ซุปหอยงวงชางตอนรับแขก, ปลากุยหยูนึ่งซีอ้ิว, 

กุงใหญทอดรูปหางนกยูง, ผัดเอนหอยใหญ, ผัดไกเสฉวน, ซ่ีโครงหมูอบประจําราน, คะนาผัดเนื้อหอยทะเล, ผัดรวมเพื่อ
สุขภาพ, หมูทอดสูตรเฉพาะราน, สัปปะรสน้ําเช่ือม , ขาวผัดหยางโจง เพ่ิมความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําชา 
และน้ําเย็น 

พักที่    CROWNE PLAZA HOTEL BEIJING WANGFUJING 
          
 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4) ปกก่ิง - ฮารบิ้น - เกาะพระอาทิตย - อนุสาวรียเหล็กกลา - การแสดงวายน้ําทามกลางอากาศหนาว - 
    เทศกาลน้ําแข็ง   

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
09.25 น.  ออกเดินทางสู ฮารบิ้น โดยสายการบิน แอรไชนา เที่ยวบินท่ี CA 1643 
11.25 น. เดินทางถึงสนามบินฮารบิน หลังรับกระเปาสัมภาระแลว นําทุกทานเดินทางเขาสูใจกลางเมืองฮารบิน เมืองหลวงของ

มณฑล เฮยหลงเจียง ซ่ึงตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน เปนที่รูจักกันในนาม เมืองแหงน้ําแข็ง 
เน่ืองจากมีฤดูหนาวยาวนานกวา 6 เดือน และสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นมาก อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ – 48 องศาเซลเซียส 
และฮารบินยังมีสมญานามอีกยางหนึ่งวา มอสโคแหงตะวันออก เน่ืองจากในอดีตเคยเปนเขตควบคุมของรัสเซีย และ
ไดรับอิทธิพลจากรัสเซียตั้งแตสมัยที่มีการสรางทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย ทําใหสถาปตยกรรม อาคารบานเรือนตางๆ 
มีรูปแบบของรัสเซียอยูมาก (มีเสื้อขนเปด, หมวก, ถุงมือ, ที่ปดหู บริการทานละ 1 ชุด) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลาตาเดียวนึ่งซีอิ๊ว, คากิอบถ่ัวลิสง, ไกรน, ซ่ีโครงหมูน้ําแดง, เห็ด
ไปหลิงผัดซอสเปาฮื้อ, ออสวน, ขอไกออนทอดเผ็ด, ผักกาดขาวอบวุนสน, หมอไฟกระเพาะหมูแตจ๋ิว, เพ่ิมความสดชื่น
ดวย โคก, เบียรทองถ่ิน นํ้าชา และนํ้าเย็น 
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นําชม เกาะพระอาทิตย (ไทหยางเตา) สวนสาธารณะ
บนเกาะท่ีใหญที่สุดในแมน้ําซงฮวา พื้นท่ีประมาณ 
3,800 เฮคเตอร มีหาดทรายละเอียดและเปนสถานที่
อาบแดด ทํากิจกรรมกลางแจงในฤดูรอนของคน
ทองถ่ิน สวนในฤดูหนาวเดือน ม.ค.-ก.พ. เกาะแหงนี้
จะถูกปกคลุมไปดวยหิมะ  จึงกลายเปนสถานท่ี
พักผอนหยอนใจ และในทุกๆป สถานที่แหงน้ีจะเปน
สถานที่จัดแสดงเทศกาลแกะสลักหิมะ ซ่ึงนําเอาหิมะมาอัดเปนกอนๆ แลวแกะสลักเปนรูปทรงตางๆอันสวยงาม ไมวา
จะเปน บานทรงยุโรป รูปขบวนทหารมา ปราสาทตางๆ ซ่ึงมีขนาดใหญและหาชมไดยาก ปจจุบันทานสามารถชมการ
แสดงการแกะสลักนํ้าแข็งที่จัดอยูภายในอาคารได โดยแกะสลักในรูปทรงตางๆ เชนกําแพงเมืองจีน สวนหิมะ อิสระ
ทานเดินชมรูปแกะสลักตางๆตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานชม “ฝงหง จ้ีเนี่ยนถา" ฮารบิ้น หรือ อนุสาวรียเหล็กกลา ซ่ึง

ตั้งอยู ณ บริเวณฝงแมนํ้าซงฮัว เปนอนุสรณระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮารบิ้น ท่ีพยายาม
ตอสูกับอุทกภัยครั้งใหญในป ค.ศ.1957 ตัวอนุสาวรียสูง 13 เมตร สรางข้ึนในป ค.ศ.1958 และตอมา
ในชวงฤดูรอนของป ค.ศ.1998 ก็ไดเกิดอุทกภัยครั้งใหญกวาข้ึนเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตเปนจํานวน
มาก จึงไดมีการตอเติมอนุสาวรียข้ึน จากน้ันนําทานชม การแสดงของนักวายน้ํา ที่สามารถวายน้ํา
ทามกลางอากาศที่หนาวเย็น ถึง – 20 องศา  ณ แมน้ําซงฮัว พรอมทั้งชมทัศนียภาพอันสวยงามของ
ทั้ง 2 ฝงแมนํ้า ที่ขาวโพลนไปดวยหิมะ และนํ้าในแมนํ้าสวนใหญไดกลายเปนนํ้าแข็งเพราะความ

หนาวเย็นของสภาพอากาศ (ทานสามารถเขารวมกิจกรรมวายน้ําทามกลางอากาศหนาวได!!) 
ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย สุก้ีหมอไฟ เสิรฟเน้ือไก, เน้ือวัว, เน้ือหมู, เน้ือแพะ, กุง, เน้ือขาปู, สาหราย

ทะเล, วุนเสน, มันเทศ, เห็ดเข็มทอง, เตาหูแชแข็ง, เห็ดหูหนูดํา, ผักกาดขาว, ผักรวม, บะหม่ี 
หลังอาหารคํ่านําทานเที่ยวชมเทศกาล Harbin Ice and Snow Festival หรือ นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลัก
น้ําแข็งประจําปของฮารบิน “ปงเสวี่ยตาซ่ือเจ้ีย” ซ่ึงเปนงานยิ่งใหญระดับโลก นักทองเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลกตางพากัน
มาสัมผัสความงดงาม ตระการตา จากการแสดงแกะสลักน้ําแข็งในรูปทรงตางๆ เชน ปราสาทแบบยุโรป, บานเอสกิโม, 
พระราชวังแบบจีน, ปราสาทของญ่ีปุน และอ่ืนๆอีกมากมายซ่ึงลวนแลวแตมีขนาดใหญโต เสมือนจริง พรอมเพ่ิมความ
สวยงามดวยการประดับแสงไฟ หลากสีสัน ทําใหงานนี้กลายเปน งานโคมไฟนํ้าแข็งอันยิ่งใหญ อิสระใหทานไดเดินชม
ความงามของโคมไฟนํ้าแข็งยามคํ่าคืนตามอัธยาศัย 
 
 

 
 
 
 
 

ที่พัก  Wanda Realm Harbin Hotel     
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วันท่ีหาของการเดินทาง (5) สกีหิมะเออหลงซาน  – วิหารเซนตโซเฟย – รานสินคาพื้นเมืองรัสเซีย – กรุงปกกิ่ง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู สกีหิมะเออหลงซาน ซ่ึงตั้งอยูหางจากเมืองฮารบินไป
ประมาณ  56 กม .  ในเขตเทือก เขา เออหลงซาน  ณ  ความสูง เหนือ
ระดับน้ําทะเลประมาณ 266 เมตร ซ่ึงมีระยะเวลาที่มีหิมะปกคลุมเหมาะแก
การเลนสกีเฉลี่ยประมาณ 140 วันใน 1 รอบป ประกอบดวยสกีเซ็นเตอร
และรีสอรท บนเนื้อที่กวา 78,000 ตร.ม.โดยจัดแบงเปนลานสกีสําหรับผู
หัดเลนโดยเฉพาะกวา 12,000 ตร.ม. นอกจากน้ียังมีอุปกรณสกีที่ทันสมัย 
และไดมาตรฐานครบครันไวคอยบริการอีกดวย เชิญทานเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมบนลานหิมะ อาทิเชน การเลนสกี (มีลานสกีที่เหมาะกับเด็กและผูท่ีเริ่มหัดเลน), แครเลื่อน, สโนวโมบิล, รถมา
ลาก, เลนสเก็ตบนทะเลสาบนํ้าแข็ง ฯลฯ ทามกลางบรรยากาศเมืองหนาว กับทิวทัศนธรรมชาติอันงดงามท่ีถูกแตงแตม
ดวยเกล็ดหิมะ (ราคาทัวรไมรวม คาเชาอุปกรณ และกิจกรรมตางๆภายในสกีรีสอรท) อิสระใหทานไดเพลิดเพลิน ในการ
เลนสกีหิมะตามอัธยาศัย ไดเวลาอันสมควรจากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองฮารบิ้น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย นึ่งหัวปลาเซียงซี, ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม, ผัดรวมสูตรเฉพาะราน
, หมอดินมะเขือ, ผัดหมูซานซี, หมอไฟเห็ดรวม, ไกบานตุนรวมเห็ด, ผัดรวมอีสาน, ซุปตุนเห็ดรวม, เพิ่มความสดชื่น
ดวย โคก, เบียรทองถ่ิน นํ้าชา และนํ้าเย็น 
นําทานเย่ียม วิหารเซนตโซเฟย (St.Sophia Church) ถูกสรางข้ึนในเดือนมีนาคม ค.ศ.
1907 ในป 1923 ไดถูกสรางข้ึนใหมบนพ้ืนที่เดิม และสรางเสร็จในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
ค.ศ. 1932 วิหารเซนตโซเฟยเปนส่ิงปลูกสรางที่มีชื่อเสียงมาก และเปนวิหารที่ใหญที่สุด
แหงหน่ึงของเมืองฮารบิน โดยเร่ิมแรก ชาวรัสเซียไดสรางโบสถแหงนี้ข้ึนเพ่ือเปนที่พ่ึงพิง
ทางใจ และสรางกําลังขวัญแกกองทหารรัสเซียที่เขามาประจําอยู ในชวงของสงคราม
รัสเซีย-ญ่ีปุน ทานจะไดสัมผัสความงดงามของสถาปตยกรรมของรัสเซียซ่ึงมีอิทธิพลใน
ดินแดนแถบนี้ในยุคกอน ที่แสดงถึงความหรูหราและมั่งค่ังของรัสเซีย อิสระทานชอปปงกันตอ ณ รานสินคาพ้ืนเมือง
รัสเซีย เลือกซ้ือและเลือกชอป สินคาตางๆที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณของรัสเซีย นอกจากนี้ ของที่ระลึกจากรัสเซียก็
มีมาใหเลือกซ้ือเพ่ือเก็บไวเปนที่ระลึกอีกดวย 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลาซุนหยูน่ึงซีอิ้ว, ซ่ีโครงหมูทรงเคร่ือง, ปกไกสองรส, หมูสามชั้นอบ
เห็ดปา, ขอไกทอดออน, เอนหอยผัดเห็ดปา, ผัดผักกวางตุง, เตาหูทรงเครื่อง, น้ําแกงเจียงหนาน เพ่ิมความสดช่ืนดวย 
โคก, เบียรทองถ่ิน นํ้าชา และนํ้าเย็น 

20.55 น.  นําทานเดินทางสู กรุงปกกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน แอร ไชนา เที่ยวบินที่ CA1622 
22.50 น  เดินทางถึงสนามบินปกกิ่ง หลังผานพิธีการศุลกากร และตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย... นําทานเดินทางสูที่พัก 
พักที่    CROWNE PLAZA HOTEL BEIJING WANGFUJING 
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วันท่ีหกของการเดินทาง   (6)     หอฟาเทียนถาน - ปเซ๊ียะ  – กรุงเทพฯ  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนําทานเดินทางสู หอฟาเทียนถาน ตั้งอยูทางทิศใตของกรุงปกกิ่ง มี

เน้ือที่ท้ังหมด 273 เฮกตาร เปนสถานซ่ึงจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และ
ราชวงศชิงใชเปนท่ีบวงสรวงเทพยดา ในระยะยางเขาฤดูหนาวถึงเดือน
อายตามจันทรคติทุกป พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธี
บวงสรวงท่ีนั่นเพื่อใหการเก็บเก่ียวไดผลอุดม หอบวงสรวงเทวดาฟาซ่ึงใน
สมัยราชวงศ ภายในบริเวณหอฟาเทียนถาน ประกอบดวยตําหนักฉีเหนียน
เตี้ยน ลานหยวนชิว และตําหนักหวงฉงอ่ี ซ่ึงตําหนักน้ีลอมรอบดวยกําแพงเตี้ยๆ กําแพงนี้สรางถูกตองตามหลักวิชาวา
ดวยเสียง จึงสะทอนเสียงไดจนเปนที่เลื่องลือ เม่ือสองคนยืนอยูที่กําแพงคนละฟาก คนหนึ่งพูดใสกําแพงเบาๆ อีกคน
หน่ึงเอาหูแนบกับกําแพง ก็จะไดยินเสียงพูดจากฝายตรงกันขาม...นําทานเขาชม ผีซิว หรือ ปเซี๊ยะ  ถือเปนสัตวเทพชนิด
หน่ึง เลากันวาเปนลูกตัวที่เกาของมังกร ผีซิวเปนสัตวดุรายชนิดหนึ่ง แบงเปนเพศผู เพศเมีย เพศเมียเรียกวา “ผี” สวนเพศ
ผูเรียกวา “ซิว” กลาวกันวา ผีซิวตัวผูจะหาทรัพย สวนตัวเมียจะเฝาทรัพย ดังนั้นคนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไวเปนคู ที่คนจีน
เชื่อวาจะนําเงินทองและโชคลาภใหกับผูเปนเจาของ และชวยเก็บรักษาทรัพยที่หามาได 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลาตาเดียวนึ่งซีอิ้ว, กุงสองรส (ลวก+อบเหลือ), หอยนางรมอบวุน
เสน, ไกยางฮองกง, คอหมูยางมาเกา, เปดยางกวางตุง, ผัดปลาหมึกรวมมิตร, ผักกาดขาวอบวุนเสน, ซุปซีฟูด, หม่ันโถว
จ้ิมนม เพ่ิมความสดชื่นดวย โคก, เบียรทองถ่ิน นํ้าชา และนํ้าเย็น 

  ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบิน… 
17.05 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ ฯ  โดย สายการบิน ไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG 615 
21.20 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราคาบริการ 
ประเภทผูเดินทาง ลูกคาทั่วไป สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม ) 
พักเด่ียวเพิ่ม 

มีตั๋วแลว (ผูใหญ) ลดราคาทานละ 

ตั๋ว BUSINESS เพ่ิมทานละ (ผูใหญ) (ราคาประมาณการณ) 

65,900.-
64,900.- 
63,900.- 
62,900.- 
13,500.- 
14,000.- 
33,900.- 

63,900.- 
62,900.- 
61,900.- 
60,900.- 
13,500.- 
14,000.- 
33,900.- 

64,900.-
63,900.- 
62,900.- 
61,900.- 
13,500.- 
14,000.- 
33,900.- 

**อัตราคาบริการ ลดราคาสําหรับทานมีตั๋วแลว และตั๋ว BUSINESS สงวนสิทธ์ิสําหรับไฟลท การบินไทย TG614 และ TG615 เทาน้ัน 
     ไมรวมตั๋วสําหรับบินภายใน 

 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพ่ิม (ไดรับคะแนนเพ่ิม) 

มีตั๋วแลว (ผูใหญ)  ไดรับคะแนน 

639
629 
619 
609 
135 
499 

639
629 
619 
609 
135 
499 

- สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 
 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 

1. คาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลับชั้นทัศนาจรตามเสนทาง และสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ พรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง 

2. คาที่พัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน  

3. คาธรรมเนียมวีซา (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย) 

4. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ไดระบุไวในรายการ 

5. คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 

6. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม 
 
 
 
 



CELEBRATE PREMIUM BEIJING-HARBIN 6D5N_TG_Jan-Feb. 15 8 | P a g e  ELITE HOLIDAY… ดูแลกันและกัน 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 

2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

3. คาทําหนังสือเดินทาง / ตอหนาเลมหนังสือเดินทาง 

4. คาภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
 

เง่ือนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท   
ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน 

 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยส่ังจายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จํากัด 
 ชําระโดยเงินสด 
 ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6619788) 

ชื่อบัญชี  บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด 
ธนาคารกสิกรไทย    สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขุมวิท-พระราม4)   
เลขที่  718-1-04879-9 บัญชีกระแสรายวัน 

 
หมายเหตุ  

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศเหตุการณ
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ เนื่องจากการทองเท่ียวนี้เปนการ
ชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถท่ีจะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทานปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ใน
การใชบริการนั้นท่ีทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนเดินทาง 14 วนั  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ
เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา เมืองพิจารณา
แลว  

 ทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินไหทานไดไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซา 
อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตาง
ดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย  
 

การยกเลิก   
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองหัก 50% ของอัตราคาบริการ 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 10 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมด 
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หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่เคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่รังเกียจของ

คนสวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน, หรือพยายามสรางความวุนวายใน
คณะทัวร ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอื่นเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใช

การทองเที่ยว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือ

หาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานท่ีตองใชรถเข็น 
ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจง
ใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทาน
อ่ืน ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีเปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบาง
เสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหแก
ลูกคาทานตอไปที่แจงชื่อรอไว ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน
เดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอ่ืนทดแทนหากทานตองการ 

9. ในกรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคาใชจาย  
โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา  
 หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน  ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 
 หากยกเลิกกอนเดินทาง   7 วัน  ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 

10. ในกรณีท่ีทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายเพิ่ม 
เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเทาน้ัน เวนแตตั๋วเครื่องบินที่ไมอนุญาตใหเปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวซีาแลว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

สวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเส่ือม
เสีย รวมถึงการที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ 
ท่ีกอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรนั้นๆ หากทานผูเดินทางซ้ือ
ตั๋วหรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรนั้น ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการ
ทองเที่ยวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียน
รายการทองเที่ยวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา  
7  วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีที่เกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย 
อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ 
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ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน
ของทานใหไดมากที่สุด 

15. สถานท่ีทองเที่ยวท่ีระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเท่ียวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืน
เงินคาเขาชมใหแกทานตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อใหทานสามารถเขาชมได   
แตในกรณีท่ีมีเหตุลาชาหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวดังกลาวได โดย
มิใชความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง 

17. ของกํานัลตาง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทานสามารถ
เลือกใชของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย 

18. ตําแหนงที่น่ังบนเครื่องบินเปนไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนง
ท่ีนั่งไดเอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีที่สุดภายใตลักษณะตําแหนงที่น่ัง
แบบหมูคณะที่สายการบินจัดใหมา 

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจะเดินทางไป
ทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทางไป 

20. เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
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เอกสารการยืน่วีซาจีน 
 

1. พาสปอรตตัวจรงิ ตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม  
3. สําเนาบัตรประชาชน 
4. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือ

รูปพริ้นซ จากคอมพิวเตอร **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน ** ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณาเตรียม
หนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง 

5. กรอกใบขอมูลสวนตัวที่ทางบริษัทใหลูกคากรอกใหครบถวนตามความเปนจริง 
6. สําหรับผูที่เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว  ถายสําเนาหนาวีซาที่เคยเดินทางเขาประเทศจีนไมเกิน 2 ป ขอใหถายสําเนาหนาวีซาจีน

ที่ใชเดินทางครั้งลาสุด***หามต่ํากวาป 2010 (กรณีวีซาจีนอยูในหนังสือเดินทางเลมเกา ขอใหถายเอกสารหนาหนังสือเดินทาง
เลมเกาและหนาวีซาจีนท่ีใชเดินทางครั้งลาสุดแนบมาดวย) 

7. สําหรับผูที่ไมเคยเดินทางเขาประเทศจีน ถาภายใน 2 ป ไมเคยเดินทางเขาจีน ตองใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย 
8. กรณีบุคคลทั่วไป  

สําเนา สมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย อยางต่ํา 3 เดือน ควรปรับยอดใหเปนปจจุบัน (สําเนา) หรือ STATEMENT ตัวจริง 
ที่ขอจากธนาคาร ยอนหลัง อยางต่ํา 3 เดือน 

9. กรณีเด็ก (อายุต่ํากวา 15 ป)  
สําเนา สูติบัตรและสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย อยางต่ํา 3 เดือน ของพอหรือแม ควรปรับยอดใหเปนปจจุบัน  

10. กรณีผูสูงอายุ (60 ป ข้ึนไป)  
สําเนา สมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย อยางต่ํา 3 เดือน ควรปรับยอดใหเปนปจจุบัน 
**หมายเหตุ : ถาผูสูงอายุที่ไมมีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถใหญาติหรือบุคคลอื่น (ระบุความสัมพันธ) ทําหนังสือรับรองออก
คาใชจายในการเดินทางคร้ังนี้และขอใหถายสําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผูที่รับรอง ประเภทออมทรัพย อยางต่ํา 3 เดือน ควร
ปรับยอดใหเปนปจจุบัน** 

11. ในกรณีท่ีเปนสาวประเภทสอง (ลักษณะการแตงกายเปนสตรี) ขอหนังสือรับรองการทํางาน และ สมุดบัญชีเงินฝาก ตัวจริง  
12. ในกรณีท่ีเปน พระภิกษุ ตองใชสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ตัวจริง เทานั้น ไมมีขอยกเวน 
13. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการหรือใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบใน

การอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเองวีซา และ กรุณาดูแลบัตรของทานเอง เพราะหากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง 
ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 สัปดาห 

15.    กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (สําคัญ) 
I. ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย

เทานั้น 
II. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 

III. หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง 
IV. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทาง

จะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
 

*** โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม 
การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา  *** 


