
 

 

 
 

 
 
 
 

โปรแกรมพิเศษสําหรบัทุกท่าน ทีท่างลีลาวดีพรอ้มมอบใหจ้ากใจจริง 

ความสุข ในยามนอน  โรงแรมในระดบัมาตรฐานทีท่่านพึงพอใจ 

ความสุข ในการกิน รา้นอาหารทุกรา้นเราไดใ้ชค้วามเป็นลีลาวดีคดัเลือกอาหารรสชาติดีมาใหท่้าน  

เล่นสกี ชมเทศกาลนํ้าแข็ง ทานเทปันยากิ จตัรสัเทียนอนัเหมิน พรอ้มชมกายกรรม 

ความสุข ในความทรงจํากบัทุกสถานทีใ่นช่วงเวลาพิเศษ  

ความสุขในการบริการ สุดประทบัใจทีท่่านจะไดร้บั ทีท่างทีมงานเราตั้งใจมอบใหก้บัท่าน 

ลีลาทีเ่ป็นตวัคุณ...ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

 

กําหนดการเดินทาง    30 ธนัวาคม – 4 มกราคม 2558  

วนัแรกของการเดนิทาง  (1)   กรุงเทพฯ – ปักกิง่ (สาธารณรัฐประชาชนจนี)  

21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ไทยแอร์เวย ์
โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทั คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 

23.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจนี โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 674 
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง  (2)   จตัุรัสเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักู้กง - พระราชวงัฤดูร้อน - ร้านชา - ถนนหวงัฟู่จิง่ 

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและพิธี
การทางศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

เช้า บริการอาหารเช้า บริการท่านด้วยติม่ซํา เสิร์ฟโจ๊กไข่เยีย่วม้า, เกีย๊วซ่า, ปอเป๊ียะทอด, ซาลาเปาไส้หมู, ซาลาเปาไส้ครีม, 
ฮะเก๋า, ขนมจบีไส้หมู, ปาท่องโก๋, ซ่ีโครงหมูนึ่งเต้าซ่ี, ผกัผดัคะน้า   

นาํท่านชม จตัุรัสเทยีนอนัเหมนิ  จตัุรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและเป็นศูนยก์ลางของกรุงปักก่ิง 
สถานท่ีจดัพิธีฉลองเน่ืองในโอกาสวนัสาํคญัต่างๆ ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียว์รีชน ศาลาประชาคม 
หอท่ีระลึกท่านประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั้นนาํท่านสู่ พระราชวงัตอ้งหา้ม “พระราชวงักู้กง” หรือ 
THE FORBIDDEN CITY สร้างข้ึนในค.ศ.1406  ในสมยัจกัรพรรดิ หยงเล่อ มีตาํหนกัใหญ่เลก็
รวม 9,999 หอ้ง เป็นท่ีประทบัและวา่ราชการของจกัรพรรดิ 24 พระองค ์ในราชวงศห์มิงและ
ราชวงศชิ์ง ชมโบราณสถานและส่ิงก่อสร้างอนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และการเมือง  

 



 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ปลาซุนหยูนึ่งเต้าซ่ี, ห่านย่างกวางต่ง, ผดัไก่บ้านไฟแดง, กุ้งอบวุ้นเส้น, เคาหยกอบ
เผอืก, ซ่ีโครงหมูทอดกระเทยีม, เต้าหู้ทรงเคร่ืองกวางตุ้ง, ผดัคะน้า,ซุปเป็ดตุ๋นฝักเขียว เพิม่ความสดช่ืนด้วย โค้ก, เบียร์
ท้องถิ่น นํา้ชา และนํา้เย็น 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่  พระราชวงัฤดูร้อน  หรือ“อี ้เหอ หยวน ”แปลวา่อุทยานเพ่ือพลานามยัอนัผสมกลมกลืนกนัไดด้ว้ยดี  
สร้างข้ึนประมาณ 800 ปี ในสมยัราชวงศจ๋ิ์น  แต่ผูท่ี้ทาํใหส่ิ้งก่อสร้างน้ีสวยงามเป็นท่ีเล่ืองลือ  คือพระนางซูสีไทเฮาแห่ง
ราชวงศชิ์ง ชมความงดงามของทะเลสาบคุนหมิง ซ่ึงเกิดจากแรงงานคนขดุข้ึนมา  แลว้เอาดินท่ีขดุพนูข้ึนไปเป็นเนินเขา
ขา้งทะเลสาบนั้นเอง ผูส้ร้างคือฮ่องเตเ้ฉียนหลงใชใ้นการฝึกซอ้มทพัเรือ  ชม
ระเบียงท่ียาวท่ีสุดในโลกกวา่ 700 เมตร และเรือหินอ่อนท่ีสร้างข้ึนโดยใช้
งบประมาณของกองทหารเรื อ นาํท่านล้ิมรสความหอมของใบชา คุณภาพ
จากเมืองจีน ณ ร้านชา  พร้อมทั้งแนะนาํสรรคุณต่างๆของใบชาแต่ละชนิด 
อิสระใหท่้านเลือกซ้ือและเลือกชมใบชาตามอธัยาศยั  จากนั้นนาํท่านสู่ ถนน
หวงัฟูจิง่  ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางสาํหรับการชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของเมือง
หลวงปักก่ิงรวมทั้งหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัต่างๆ ศูนยก์ลางความบนัเทิงมากมาย เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย **ซีฟู้ดกุ้งมังกร**  ออร์เดร์ิฟรวมมติรแต้จิว๋, ปลากุ้ยหยูนึ่งซีอิว้, กุ้ง

มงักรอบบะหมี,่ หอยเชลล์อบวุ้นเว้น, เป่าฮือสดอบเนย, กุ้งทอดกระเทยีม, ซ่ีโครงหมูอู๋ซี, หมูสามช้ันอบผกัดองแต้จิว๋, 
ผดัผกัตามฤดูกาล, ซุปกระเพาะหมูตุ๋นเยือ่ไผ่ เพิม่ความสดช่ืนด้วย โค้ก, เบียร์ท้องถิ่น นํา้ชา และนํา้เย็น 

พกัที ่   CROWNE PLAZA HOTEL BEIJING WANGFUJING หรือเทยีบเท่า    

 
 
 
 
 
 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง  (3)   หอฟ้าเทยีนถาน - กาํแพงเมอืงจนีด่านจหีย่งกวน - ร้านบัวหิมะ - ถนนเฉียนเหมนิโบราณ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนั้นนาํท่าน เดินทางสู่ หอฟ้าเทยีนถาน ตั้งอยูท่างทิศใตข้องกรุงปักก่ิง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 273 เฮกตา้ร์  เป็นสถานซ่ึง

จกัรพรรดิแห่งราชวงศห์มิง และราชวงศชิ์งใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดา ในระยะยา่งเขา้ฤดูหนาวถึงเดือนอา้ยตามจนัทรคติ
ทุกปี พระจกัรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงท่ีนัน่เพ่ือให้
การเก็บเก่ียวไดผ้ลอุดม หอบวงสรวงเทวดาฟ้าซ่ึงในสมยัราชวงศ ์ภายใน
บริเวณหอฟ้าเทียนถาน ประกอบดว้ยตาํหนกัฉีเหนียนเต้ียน ลานหยวนชิว 
และตาํหนกัหวงฉงอ่ี ซ่ึงตาํหนกัน้ีลอ้มรอบดว้ยกาํแพงเต้ียๆ กาํแพงน้ีสร้าง
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาวา่ดว้ยเสียง  จึงสะทอ้นเสียงไดจ้น เป็นท่ีเล่ืองลือ เม่ือ
สองคนยนือยูท่ี่กาํแพงคนละฟาก คนหน่ึงพดูใส่กาํแพงเบาๆ อีกคนหน่ึงเอา
หูแนบกบักาํแพง ก็จะไดย้นิเสียงพดูจากฝ่ายตรงกนัขา้ม... 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ปลานึ่งรวมมติร, ขาหมูนํา้แดง, ไก่อบ, เนือ้เป็ดผดัเห็ดป่า, หม้อไฟเห็ดหูหนู, หมูผดั
ต้นกระเทยีม, ผดัคะน้ากวางตุ้ง, ซุบเห็ดรวมมติร เพิม่ความสดช่ืนด้วย โค้ก, เบียร์ท้องถิ่น นํา้ชา และนํา้เยน็ 



 

 

 นาํท่านเดินทางสู่ กาํแพงเมอืงจนี ด่านจวหีย่งกวน ระหวา่งทาง ชมชีวติความเป็นอยูข่องชาวปักก่ิง
และสองขา้งทางท่ีอุดมสมบูรณ์บนท่ีราบสูงมองโกล และผา่นเสน้ทางรถไฟทรานไซบีเรียท่ียาว
ท่ีสุดในโลก สมัผสักบัความมโหฬารและความยิง่ใหญ่ของกาํแพงมรดกโลกท่ีสร้างดว้ยเลือดเน้ือ
และชีวติของผูค้นนบัลา้นในสมยัจกัรพรรด์ิฉินซีฮ่องเต ้ซ่ึงยงัคงครองความยิง่ใหญ่จนปัจจุบนั เป็น  
1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  สถานท่ีแห่งน้ีท่านจะไดส้มัผสักาํแพงเมืองจีนอยา่งถึงจุดสูงสุด  และ
พร้อมกบัววิทิวทศัน์ ท่ีสวยงามท่านจะไดเ้ห็นส่ิงมหศัจรรยห์น่ึงในเจ็ดของโลกในยคุกลาง  ท่ีสร้าง
ข้ึนดว้ยแรงงานของคนนบัหม่ืนคน มีความยาวกวา่ 6,350 ก.ม.ก่อสร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือประมาณกวา่ 
2,000 ปีก่อน โดยเมืองต่างๆ  แต่เม่ือจกัรพรรด์ิจ๋ินซี ผูร้วบรวมประเทศจีนใหเ้ป็นปึกแผน่ไดค้รอง
แผน่ดิน จึงสัง่ใหเ้ช่ือมกาํแพงเมืองต่างๆเขา้ดว้ยกนั ตวักาํแพงสูง 7  เมตร กวา้ง 6 เมตร  วา่กนัวา่ ถา้
นาํวสัดุท่ีใชก่้อสร้างกาํแพงแห่งน้ีมาสร้างกาํแพงท่ีมีความหนา  1 เมตร สูง  5 เมตรจากนั้นนาํท่านสู่ 

ร้านบัวหิมะ สินคา้ข้ึนช่ือของเมืองจีนจากนั้นนาํท่านชม ถนนโบราณเฉียนเหมนิ ( Qianmen Street) สถานท่ีท่องเท่ียวแห่ง
ใหม่ล่าสุดของปักก่ิง เปิดใหเ้ท่ียวชมเม่ือวนัท่ี 7  สิงหาคม 2551 เพื่อรับ
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีเขา้ร่วมพิธีแข่งขนักีฬาโอลิมปิก 2008 
หลงัจากรัฐบาลปักก่ิงไดปิ้ดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรม
อาคารบา้นเรือนในยคุสมยัราชวงศชิ์ง ราชวงศสุ์ดทา้ยก่อนการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง โดยจาํลองบรรยากาศเก่าๆ สมยัราชวงศชิ์ง  
บริเวณสองฝ่ังถนน มีทั้งภตัตาคาร ร้านคา้จาํหน่ายสินคา้พ้ืนเมืองและ
สินคา้ของท่ีระลึกในรูปแบบของปักก่ิง 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูขึน้ช่ือของปักกิง่ "เป็ดปักกิง่ ร้านเศรษฐีชาวบ้าน" เสิร์ฟพร้อม

ออร์เดร์ิฟ 4 อย่าง, ซุปหอยงวงช้างต้อนรับแขก, ปลากุ้ยหยูนึ่งซีอิว้, กุ้งใหญ่ทอดรูปหางนกยูง, ผดัเอนหอยใหญ่, ผดัไก่
เสฉวน, ซ่ีโครงหมูอบประจาํร้าน, คะน้าผดัเนือ้หอยทะเล, ผดัรวมเพือ่สุขภาพ, หมูทอดสูตรเฉพาะร้าน, สัปปะรส
นํา้เช่ือม , ข้าวผดัหยางโจง เพิม่ความสดช่ืนด้วย โค้ก, เบียร์ท้องถิ่น นํา้ชา และนํา้เยน็ 

พกัที ่   CROWNE PLAZA HOTEL BEIJING WANGFUJING หรือเทยีบเท่า    

 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง (4) ปักกิง่ - ฮาร์บิน้ - เกาะพระอาทติย์ - อนุสาวรีย์เหลก็กล้า - การแสดงว่ายนํา้ท่ามกลางอากาศหนาว -  
    เทศกาลนํา้แข็ง   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.25 น.  ออกเดินทางสู่ ฮาร์บิน้ โดยสายการบิน แอร์ไชน่า เท่ียวบินท่ี CA 1643 
11.25 น. เดินทางถึงสนามบินฮาร์บิน  หลงัรับกระเป๋าสมัภาระแลว้  นาํทุกท่านเดิน ทางเขา้สู่ใจกลาง เมอืงฮาร์บิน  เมืองหลวงของ

มณฑล เฮยหลงเจียง ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศจีน  เป็นท่ีรู้จกักนัในนาม เมอืงแห่งนํา้แข็ง  
เน่ืองจากมีฤดูหนาวยาวนานกวา่ 6 เดือน และสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็มาก อุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ – 48 องศาเซลเซียส 
และฮาร์บินยงัมีสมญานามอีกยา่งหน่ึงวา่ มอสโคแห่งตะวนัออก  เน่ืองจากในอดีตเคยเป็นเขตควบคุมของรัสเซีย  และ



 

 

ไดรั้บอิทธิพลจากรัสเซียตั้งแต่สมยัท่ีมีการสร้างทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย ทาํใหส้ถาปัตยกรรม อาคารบา้นเรือนต่างๆ 
มีรูปแบบของรัสเซียอยูม่าก (มีเส้ือขนเป็ด, หมวก, ถุงมือ, ทีปิ่ดหู บริการท่านละ 1 ชุด) 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลาตาเดยีวนึ่งซีอิว๊, คากอิบถั่วลสิง, ไก่ร่น, ซ่ีโครงหมูนํา้แดง, เห็ด
ไป่หลงิผดัซอสเป่าฮือ้, ออส่วน, ข้อไก่อ่อนทอดเผด็, ผกักาดขาวอบวุ้นส้น, หม้อไฟกระเพาะหมูแต้จิว๋, เพิม่ความสดช่ืน
ด้วย โค้ก, เบียร์ท้องถิ่น นํา้ชา และนํา้เยน็ 
นาํชม เกาะพระอาทติย์  (ไท่หยางเต่า)  สวนสาธารณะ
บนเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในแม่นํ้ าซงฮวา พ้ืนท่ีประมาณ 
3,800 เฮคเตอร์ มีหาดทรายละเอียดและเป็นสถานท่ี
อาบแดด  ทาํกิจกรรมกลางแจง้ในฤดูร้อนของคน
ทอ้งถ่ิน ส่วนในฤดูหนาวเดือน  ม.ค.-ก.พ. เกาะแห่งน้ี
จะถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะ จึงกลายเป็นสถานท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ และในทุกๆปี สถานท่ีแห่งน้ีจะเป็น

สถานท่ีจดัแสดงเทศกาลแกะสลกัหิมะ  ซ่ึงนาํเอาหิมะมาอดัเป็นกอ้นๆ  แลว้แกะสลกัเป็นรูปทรง
ต่างๆอนัสวยงาม ไม่วา่จะเป็น บา้นทรงยโุรป รูปขบวนทหารมา้  ปราสาทต่างๆ ซ่ึงมีขนาดใหญ่
และหาชมไดย้าก ปัจจุบนัท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลกันํ้ าแขง็ท่ีจดัอยูภ่ายในอาคารได ้
โดยแกะสลกัในรูปทรง ต่างๆ เช่นกาํแพงเมืองจีน สวนหิมะ อิสระท่านเดินชมรูปแกะสลกัต่างๆ
ตามอธัยาศยั  จากนั้นนาํท่านชม  “ฝ่ังหง จีเ้นี่ยนถ่า" ฮาร์บิน้  หรือ อนุสาวรีย์เหลก็กล้า  ซ่ึงตั้งอยู ่ณ 
บริเวณฝ่ังแม่นํ้ าซงฮวั เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บ้ิน ท่ีพยายามต่อสูก้บั

อุทกภยัคร้ังใหญ่ในปี ค.ศ. 1957 ตวัอนุสาวรียสู์ง 13 เมตร สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1958 และต่อมาในช่วงฤดูร้อนของปี ค.ศ.
1998 ก็ไดเ้กิดอุทกภยัคร้ังใหญ่กวา่ข้ึนเป็นเหตุใหมี้ผูเ้สียชีวติเป็นจาํนวนมาก จึงไดมี้การต่อเติมอนุสาวรียข้ึ์น  จากนั้นนาํ
ท่านชม การแสดงของนักว่ายนํา้ ทีส่ามารถว่ายนํา้ท่ามกลางอากาศทีห่นาวเยน็ ถึง – 20 องศา   ณ แม่นํ้ าซงฮวั พร้อม ทั้ง
ชมทศันียภาพอนัสวยงามของทั้ง 2 ฝ่ังแม่นํ้ า ท่ีขาวโพลนไปดว้ยหิมะ และนํ้ าในแม่นํ้ าส่วนใหญ่ไดก้ลายเป็น นํ้ าแขง็
เพราะความหนาวเยน็ของสภาพอากาศ (ท่านสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมวา่ยนํ้ าท่ามกลางอากาศหนาวได!้!) 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย สุกีห้ม้อไฟ เสิร์ฟเนือ้ไก่, เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้แพะ, กุ้ง, เนือ้ขาปู, สาหร่าย
ทะเล, วุ้นเส้น, มนัเทศ, เห็ดเข็มทอง, เต้าหู้แช่แข็ง, เห็ดหูหนูดาํ, ผกักาดขาว, ผกัรวม, บะหมี ่
หลงัอาหารคํ่านาํท่านเท่ียวชม เทศกาล  Harbin Ice and Snow Festival หรือ นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลกั
นํ้ าแขง็ประจาํปีของฮาร์บิน “ปิงเสวีย่ต้าซ่ือเจีย้” ซ่ึงเป็นงานยิง่ใหญ่ระดบัโลก นกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกต่างพากนั
มาสมัผสัความงดงาม ตระการตา จากการแสดงแกะสลกันํ้ าแขง็ในรูปทรงต่างๆ  เช่น ปราสาทแบบยโุรป, บา้นเอสกิโม, 
พระราชวงัแบบจีน, ปราสาทของญ่ีปุ่น และอ่ืนๆอีกมากมายซ่ึงลว้นแลว้แต่มีขนาดใหญ่โต เสมือนจริง พร้อมเพ่ิมความ
สวยงามดว้ยการประดบัแสงไฟ หลากสีสนั ทาํใหง้านน้ีกลายเป็น งานโคมไฟนํ้ าแขง็อนัยิง่ใหญ่ อิสระใหท่้านไดเ้ดินชม
ความงามของโคมไฟนํ้ าแขง็ยามคํ่าคืนตามอธัยาศยั 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ทีพ่กั  Wanda Realm Harbin Hotel ระดบั 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห้่าของการเดนิทาง (5) สกหีิมะเอ้อหลงซาน  – วหิารเซนต์โซเฟีย – ร้านสินค้าพืน้เมอืงรัสเซีย – กรุงปักกิง่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่  สกหีิมะเอ้อหลงซาน  ซ่ึงตั้งอยูห่่างจากเมืองฮาร์บินไป
ประมาณ  56 กม.  ในเขตเทือกเขาเออ้หลงซาน ณ ความสูงเหนือ
ระดบันํ้ าทะเลประมาณ 266 เมตร ซ่ึงมีระยะเวลาท่ีมีหิมะปกคลุมเหมาะแก่
การเล่นสกีเฉล่ียประมาณ  140 วนัใน  1 รอบปี  ประกอบดว้ยสกีเซ็นเตอร์
และรีสอร์ท บนเน้ือท่ีกวา่  78,000 ตร.ม.โดยจดัแบ่งเป็นลานสกีสาํหรับผู ้
หดัเล่นโดยเฉพาะกวา่  12,000 ตร.ม.  นอกจากน้ียงัมีอุปกรณ์สกีท่ีทนัสมยั 
และไดม้าตรฐานครบครันไวค้อยบริการอีกดว้ย  เชิญท่านเพลิดเพลินกบั
กิจกรรมบนลานหิมะ อาทิเช่น การเล่นสกี  (มีลานสกีท่ีเหมาะกบัเด็กและผูท่ี้เร่ิมหดัเล่น) , แคร่เล่ือน , สโนวโ์มบิล , รถมา้
ลาก, เล่นสเก็ตบนทะเลสาบนํ้ าแขง็ ฯลฯ ท่ามกลางบรรยากาศเมืองหนาว  กบัทิวทศัน์ธรรมชาติอนังดงามท่ีถูกแต่งแตม้
ดว้ยเกลด็หิมะ (ราคาทวัร์ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ และกจิกรรมต่างๆภายในสกรีีสอร์ท) อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลิน ในการ
เล่นสกีหิมะตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรจากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองฮาร์บ้ิน 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย นึ่งหัวปลาเซียงซี, ซ่ีโครงหมูทอดกระเทยีม, ผดัรวมสูตรเฉพาะร้าน
, หม้อดนิมะเขือ, ผดัหมูซานซี, หม้อไฟเห็ดรวม, ไก่บ้านตุ๋นรวมเห็ด, ผดัรวมอสีาน, ซุปตุ๋นเห็ดรวม, เพิม่ความสดช่ืน
ด้วย โค้ก, เบียร์ท้องถิ่น นํา้ชา และนํา้เยน็ 
นาํท่านเยีย่ม  วหิารเซนต์โซเฟีย ( St.Sophia Church) ถูกสร้างข้ึนในเดือนมีนาคม ค.ศ.
1907 ในปี  1923 ไดถู้กสร้างข้ึนใหม่บนพ้ืนท่ีเดิม และสร้างเสร็จในวนัท่ี  25 พฤศจิกายน 
ค.ศ. 1932 วหิารเซนตโ์ซเฟียเป็นส่ิงปลูกสร้างท่ีมีช่ือเสียงมาก และเป็นวหิารท่ีใหญ่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงของเมืองฮาร์บิน โดยเร่ิมแรก ชาวรัสเซียไดส้ร้างโบสถแ์ห่งน้ีข้ึนเพ่ือเป็นท่ีพ่ึงพิง
ทางใจ และสร้างกาํลงัขวญัแก่กองทหารรัสเซียท่ีเขา้มาประจาํอยู ่ในช่วงของสงคราม
รัสเซีย-ญ่ีปุ่น ท่านจะไดส้มัผสัความงดงามของสถาปัตยกรรมของรัสเซียซ่ึงมีอิทธิพลใน
ดินแดนแถบน้ีในยคุก่อน ท่ีแสดงถึงความหรูหราและมัง่คัง่ของรัสเซีย อิสระท่านชอ้ปป้ิงกนัต่อ ณ ร้านสินค้าพืน้เมอืง
รัสเซีย เลือกซ้ือและเลือกชอ้ป สินคา้ต่างๆท่ีแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของรัสเซีย นอกจากน้ี ของท่ีระลึกจากรัสเซีย ก็
มีมาใหเ้ลือกซ้ือเพ่ือเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกอีกดว้ย 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย ปลาซุนหยูนึ่งซีอิว้, ซ่ีโครงหมูทรงเคร่ือง, ปีกไก่สองรส, หมูสามช้ันอบ
เห็ดป่า, ข้อไก่ทอดอ่อน, เอนหอยผดัเห็ดป่า, ผดัผกักวางตุ้ง, เต้าหู้ทรงเคร่ือง, นํา้แกงเจยีงหนาน เพิม่ความสดช่ืนด้วย 
โค้ก, เบียร์ท้องถิ่น นํา้ชา และนํา้เยน็ 

20.55 น.  นาํท่านเดินทางสู่ กรุงปักกิง่ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน แอร์ ไชน่า เท่ียวบินท่ี CA1622 
22.50 น  เดินทางถึงสนามบินปักกิง่ หลงัผา่นพิธีการศุลกากร และตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย... นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 
 



 

 

พกัที ่   CROWNE PLAZA HOTEL BEIJING WANGFUJING หรือเทยีบเท่า    

 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่กของการเดนิทาง   (6)     ป่ีเซ๊ียะ - ตลาดรัสเซีย  – กรุงเทพฯ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเขา้ชม ผซิีว หรือ ป่ีเซ๊ียะ  ถือเป็นสตัวเ์ทพชนิดหน่ึง เล่ากนัวา่เป็นลูกตวัท่ีเกา้ของมงักร ผีซิวเป็นสตัวดุ์ร้ายชนิด

หน่ึง แบ่งเป็นเพศผู ้เพศเมีย เพศเมียเรียกวา่ “ผ”ี ส่วนเพศผูเ้รียกวา่ “ซิว” กล่าวกนัวา่ ผีซิวตวัผูจ้ะหาทรัพย์  ส่วนตวัเมียจะ
เฝ้าทรัพย ์ดงันั้นคนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไวเ้ป็นคู่ ท่ีคนจีนเช่ือวา่จะนาํเงินทองและ
โชคลาภใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของ และช่วยเก็บรักษาทรัพยท่ี์หามาได้ นาํท่านเดินทางสู่ 
ตลาดรัสเซีย  ซ่ึงช่ือ “ตลาดรัสเซีย ” มีท่ีมาจากตอนท่ีสหภาพโซเวยีตล่มสลาย
ใหม่ๆ คนรัสเซียจะเดินทางเขา้มาหาซ้ือสินคา้กนัท่ีน่ีมากเพ่ือนาํไปขายทาํกาํไรท่ี
รัสเซียอีกที แหล่งชอ้ปป้ิง ท่ีอยูบ่นถนนยาวกวา่ 400 เมตร ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้
เลียนแบบแบรนดเ์นมดงั อาทิ หลุยส์วติตอง, พราดา้, เฟอร์รากาโม, เวอร์ซาเช่ เป็นตน้  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลาตาเดยีวนึ่งซีอิว้, กุ้งสองรส (ลวก+อบเหลอื), หอยนางรมอบวุ้น
เส้น, ไก่ย่างฮ่องกง, คอหมูย่างมาเก๊า, เป็ดย่างกวางตุ้ง, ผดัปลาหมกึรวมมติร, ผกักาดขาวอบวุ้นเส้น, ซุปซีฟู้ด, หมัน่โถว
จิม้นม เพิม่ความสดช่ืนด้วย โค้ก, เบียร์ท้องถิ่น นํา้ชา และนํา้เยน็ 

  ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ สนามบิน … 
17.05 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ฯ  โดย สายการบิน ไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 615 
21.20 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผู้เดนิทาง ลูกค้าทัว่ไป 

ผู้ใหญ่ 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มเีตยีงเสริม ) 
เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเีตยีงเสริม ) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

มตีัว๋แล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ 

ตัว๋ BUSINESS เพิม่ท่านละ (ผู้ใหญ่) (ราคาประมาณการณ์) 

67,900.- 
66,900.- 
65,900.- 
64,900.- 
13,500.- 
16,000.- 
33,900.- 

 
**อตัราค่าบริการ ลดราคาสําหรบัท่านมีตัว๋แลว้ และตัว๋ BUSINESS สงวนสิทธ์ิสําหรบัไฟล ์การบินไทย TG614 และ TG615 

เท่านั้น     ไม่รวมตัว๋สําหรบับินภายใน 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทาง และสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุก

แห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิม่อีก 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน : ส าหรับการจอง กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท   

ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

 ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จํากดั   

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax.02-6640023) 

 ชื่อบญัชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จํากดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กสิกรไทย   เลขท่ี  718 - 1 - 04603 - 6 

             บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จํากดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กรุงไทย     เลขท่ี  981 - 0 - 40234 - 1 

 

 
 
 



 

 

หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน  โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเหตุการณ์

ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  เนื่องจากการท่องเทีย่วนีเ้ป็นการ
ชําระแบบเหมาจ่ายกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกร้องเงนิคนื  ในกรณีทีท่่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิใน
การใช้บริการนั้นทีท่างทวัร์จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน บริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 14 วนั  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง  เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย  หรือส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ  ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้ เมืองพิจารณา
แลว้  

 ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินไหท่้านไดไ้ม่วา่จาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษทัฯ  จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีท่ีสถานฑูตงดออกวซ่ีา 
อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย  
 

การยกเลกิ   
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั  ทางบริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วนั   ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 
 
 
หมายเหตุและเงือ่นไขในการรับบริการ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา , พดูจาหยาบคาย , ด่ืมสุราบนรถ , ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ื้น , หรือพยายามสร้างความวุน่วายใน
คณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปทาํงาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่

การท่องเท่ียว 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือ

หาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ 
ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ ํ่ากวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้
ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเลก็อาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่าน
อ่ืน ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือบาง
เสน้ทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ใหแ้ก่
ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน 



 

 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่  15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน
เดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ่้าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วนั  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ  
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ  
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ  

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวซ่ีาไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม 
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาในทุกกรณี หากมีการยืน่วซ่ีาแลว้ 
12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง , พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม
เสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. สาํหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการใด ๆ 
ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อน เพ่ือขอคาํยนืยนัสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือ
ตัว๋หรือชาํระค่าใชจ่้ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบสาํหรับค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษทัฯ จะส่งกาํหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั หากท่านเห็นวา่รายการ
ท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่วา่จะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียน
รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกวา่  
7  วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยติุ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวสิยั 
อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือคาํนึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์
ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษทัฯ จะคืน
เงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลบัปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  
แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทางทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดย
มิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเท่ียวเอง 

17. ของกาํนลัต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ
เลือกใชข้องกาํนลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ตาํแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่ง
ท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะตาํแหน่งท่ีนัง่
แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยนิดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไป
ท่องเท่ียวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวถีิชีวติตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เมื่อท่านจองทวัร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น  
 



 

 

เอกสารการยืน่วซ่ีาจีน 
 

1. พาสปอร์ตตวัจริง ตอ้งมีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
3. สาํเนาบตัรประชาชน 
4. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 นิว้ 2 ใบ มพีืน้หลงัสี ขาวเท่านั้น อดัด้วยกระดาษสีโกดกัและฟูจเิท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือ

รูปพร้ินซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  ** ท่านท่ีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วซ่ีา กรุณาเตรียม
หนงัสือรับรองตน้สงักดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือเดินทาง 

5. กรอกใบขอ้มูลส่วนตวัท่ีทางบริษทัใหลู้กคา้กรอกใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง 
6. สาํหรับผูท่ี้เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้  ถ่ายสาํเนาหนา้วซ่ีาท่ีเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนไม่เกนิ 2 ปี  ขอใหถ่้ายสาํเนาหนา้วซ่ีาจีน

ท่ีใชเ้ดินทางคร้ังล่าสุด***หา้มตํ่ากวา่ปี 2010 (กรณีวซ่ีาจีนอยูใ่นหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ขอใหถ่้ายเอกสารหนา้หนงัสือเดินทาง
เล่มเก่าและหนา้วซ่ีาจีนท่ีใชเ้ดินทางคร้ังล่าสุดแนบมาดว้ย) 

7. สาํหรับผูท่ี้ไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน ถา้ภายใน 2 ปี ไม่เคยเดินทางเขา้จีน ตอ้งใชสํ้าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ 
8. กรณีบุคคลทัว่ไป  

สําเนา สมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์อยา่งตํ่า  3 เดือน ควรปรับยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั (สาํเนา) หรือ STATEMENT ตวัจริง 
ท่ีขอจากธนาคาร ยอ้นหลงั อยา่งตํ่า 3 เดือน 

9. กรณีเด็ก (อายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี)  
สําเนา สูติบตัรและสมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์อยา่งตํ่า 3 เดือน ของพอ่หรือแม่ ควรปรับยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั  

10. กรณีผูสู้งอาย ุ(60 ปี ข้ึนไป)  
สําเนา สมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์อยา่งตํ่า 3 เดือน ควรปรับยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั 
**หมายเหตุ : ถ้าผู้สูงอายุทีไ่ม่มสีมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้ญาตหิรือบุคคลอืน่ (ระบุความสัมพนัธ์) ทาํหนังสือรับรองออก
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางคร้ังนีแ้ละขอให้ถ่ายสําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ทีรั่บรอง ประเภทออมทรัพย์ อย่างตํา่  3 เดอืน ควร
ปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน** 

11. ในกรณีท่ีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ขอหนงัสือรับรองการทาํงาน และ สมุดบญัชีเงินฝาก ตวัจริง  
12. ในกรณีท่ีเป็น พระภิกษ ุตอ้งใชส้มุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ตวัจริง เท่านั้น ไม่มีขอ้ยกเวน้ 
13. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการหรือใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเองวซ่ีา และ กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง เพราะหากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ 

15.    กรณีหนังสือเดนิทางชาวต่างชาต ิ(สําคญั) 
I. ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย และมีใบ อนุญาตการทาํงานในประเทศไทย

เท่านั้น 
II. สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

III. หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 
IV. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอ ง เน่ืองจากผูเ้ดินทาง

จะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
 

*** โปรดทาํความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ 
การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลีย่นระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า  *** 


