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อิลทิ ฮอลเิดย“์ดูแล...กันและกัน” 

 
 
 

 
 

สุดยอดของโปรแกรมปักกิ�ง “(เที�ยว)ครบ (เต็ม)อิ�ม (พกั)หรู” 

เยือนแผ่นดินถิ�นมงักร ดินแดนแห่งอารยธรรมนบัพนัปี 
เพิ�มความสมบูรณใ์นการเดินทางดว้ยสายการบินประจําชาติ การบนิไทย  

ดีไซนก์ารเดินทางอย่างสรา้งสรรค ์ท่ามกลางบรรยากาศอนัหนาวเย็น สนุกกบั ลานสกีหิมะ ขนาดใหญ่ 
ขึ6 นกระเชา้สู่ กําแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลก - ตื�นตา กบั การแสดงกายกรรมปักกิ�ง 

เสิรฟ์อาหารเลิศรส เป็ดปักกิ�ง – ซีฟู้ดกุง้มงักร - บุฟเฟ่ตเ์ทปันยากิ 
พกัโรงแรมระดบั 5 ใจกลางปักกิ�ง และ โรงแรมอาบนํ6 าแร่ เพื�อการพกัผ่อนที�สมบูรณแ์บบ 
ร่วมเดินทางแบบ “ดูแล...กนัและกนั” กบั อิลิท ฮอลิเดย ์พรอ้มบริการพเิศษเฉพาะคุณ  

 

กําหนดออกเดินทาง     29 ธนัวาคม – 03 มกราคม 2559 
วนัองัคารที� 29 ธ.ค. 58 (1) สนามบินสุวรรณภุมิ – สนามบินปักกิ�ง ประเทศจีน – THE PLACE    
08.00 น. คณะพบกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารชั=น 4 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบนิไทย  

พบเจ้าหน้าทีJของบริษัท อลิิท ฮอลิเดย์ คอยให้การต้อยรับ พร้อมอาํนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสมัภาระ 
10.10 น. ออกเดนิทางสู่กรงุปักกิJง ประเทศจีน โดยสายการบนิไทย เทีJยวบนิทีJ TG614  
15.50 น. เดนิทางถงึ สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ�ง ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้า

เมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้วนําท่านออกเดินทางสู่ อิลิท ฮอลิเดย์ขอนําท่านเดินทางสู่ THE 
PLACE แหล่งช้อปปิ= งทีJใหม่ ทีJวัยรุ่นนิยมเดนิในยามคํJาคนืและจุดน่าสนใจทีJสดุของสถานทีJแห่งนี= กค็ือ จอ LCD 
ทีJยาวทีJสดุในโลกบนหัวตลาดทางเดนิ ถนน ช้อปปิ= งเมืJอดูในยามคํJาคนืจะมคีวามรู้สกึถงึความอลังการ และความ
แปลกใหม่ของเมอืงปักกิJง 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํJา มื= อคํJาวันนี=  ขอนาํท่านรับประทานอาหารคํJา ณ ภตัตาคารเศรษฐีชาวบา้น ให้ท่านลิ=มรส เมนูเป็ดปักกิ�งตน้
ตํารบั เสร์ิฟพร้อม ออเดิร์ฟ, ซุปหอยวงช้าง, ปลากุ้ยหยูนึJงซีอิ]ว, กุ้งใหญ่ทอดรูปหางนกยูง, ผัดเอน็หอยใหญ่, 
ผัดไก่สไตล์เสฉวน, ซีJโครงหมูอบประจาํร้าน, คะน้าผัดเนื= อหอยทะเล, ผัดผักรวมมิตรสขุภาพ, หมูทอดสตูร
เฉพาะ ตบท้ายด้วยขนมหวาน และเพิJมความสดชืJนด้วย โค้ก, เบยีร์ท้องถิJน นํ=าชา และนํ=าเยน็ 
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พกัที�     RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL ระดบั 5 ดาว (มี WIFI ภายในหอ้ง) 

คํ�าคืนนี�  อิลิท ฮอลิเดยข์อนําท่านเขา้พกัผ่อนในโรงแรมระดบัมาตรฐาน 5 ดาวย่านถนนหวงัฟู่จิ� ง พรั�งพรอ้มไป
ดว้ยสิ� งอํานวยความสะดวกสบาย  

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัพุธที� 30 ธ.ค. 58 (2) จตุัรสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงักูก้ง – หอฟ้าเทียนถาน –  
                                            กายกรรมปักกิ�ง 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีJพัก  

วันนี= อลิิท ฮอลิเดย์ขอนาํท่านเดินทางเข้าชม จัตุรสัเทียนอนัเหมิน จัตุรัสทีJใหญ่ทีJสุดในโลกและเป็นศูนย์กลาง
ของกรุงปักกิJง สถานทีJจัดพิธีฉลองเนืJองในโอกาสวันสาํคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม 
หอทีJระลึกท่านประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั=นนาํท่านสู่ พระราชวังต้องห้าม “พระราชวงักูก้ง” หรือ THE 
FORBIDDEN CITY สร้างขึ=นในค.ศ.1406 ในสมัยจักรพรรดิ หยงเล่อ มีตาํหนักใหญ่เลก็รวม 9,999 ห้อง 
เป็นทีJประทับและว่าราชการของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงชมโบราณสถานและ
สิJงก่อสร้างอนัทรงคุณค่าทางประวัตศิาสตร์และการเมอืง  
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน มื=อกลางวันนี=  ขอนาํท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ปลาซุนหยูนึJงเต้าซีJ, ห่าน
ย่างกวางตุ้ง, ผัดไก่บ้านไฟแดง, กุ้งอบวุ้นเว้น, เคาหยกอบเผือก, ซีJโครงหมูทอดกระเทยีม, เต้าหู้ทรงเครืJอง
กวางตุ้ง, ผดัคะน้า, ซปุเป็นตุน๋ฟักเขยีว เพิJมความสดชืJนด้วย โค้ก, เบยีร์ท้องถิJน นํ=าชา และนํ=าเยน็ 

 ต่อด้วยนาํท่านเข้าชม หอฟ้าเทียนถาน ตั=งอยู่ทางทศิใต้ของกรุงปักกิJง มีเนื= อทีJทั=งหมด 273 เฮกต้าร์ เป็นสถาน
ซึJงจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นทีJบวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้าย
ตามจันทรคตทุิกปี พระจักรพรรดจิะเสดจ็ไปประกอบพระราชพิธบีวงสรวงทีJนัJนเพืJอให้การเกบ็เกีJยวได้ผลอุดม 
หอบวงสรวงเทวดาฟ้าซึJงในสมัยราชวงศ์ ภายในบริเวณหอฟ้าเทยีนถาน ประกอบด้วยตาํหนักฉีเหนียนเตี= ยน 
ลานหยวนชิว และตาํหนักหวงฉงอีJ ซึJงตาํหนักนี= ล้อมรอบด้วยกาํแพงเตี=ยๆ กาํแพงนี=สร้างถูกต้องตามหลักวิชาว่า
ด้วยเสยีง จึงสะท้อนเสยีงได้จนเป็นทีJเลืJองลือ เมืJอสองคนยืนอยู่ทีJกาํแพงคนละฟาก คนหนึJงพูดใส่กาํแพงเบาๆ 
อกีคนหนึJงเอาหูแนบกบักาํแพง กจ็ะได้ยินเสยีงพูดจากฝ่ายตรงกนัข้าม... 

 

 



Celebrate 2016 Elite The Best Of Beijing 6D5N_29 Dec – 3 Jan 2015 3 | P a g e  
อิลทิ ฮอลเิดย“์ดูแล...กันและกัน” 

 

 

 

 

 

 

คํJา คํJาคนืนี=อลิิท ฮอลิเดย์ขอนาํท่านรับประทาน ซีฟู้ดกุง้มงักร ณ ภัตตาคาร ให้ท่านลิ=มรส กุง้มงักรอบกบับะหมี�, 
ออร์เดร์ิฟรวมมติรแต้จิ]ว, ปลากุ้ยหยูนึJงซีอิ=ว, กุ้งมงักรอบกบับะหมีJ, หอยเชลล์อบวุ้นเว้น, เป่าฮือสดอบเนย, กุ้ง
ทอดกระเทยีม, ซีJโครงหมูอูซ๋ี, หมูสามชั=นอบผักดองแต้จิ]ว, ผัดผักตามฤดูกาล, ซุปกระเพาะหมูตุ๋นเยืJอไผ่ เพิJม
ความสดชืJนด้วย โค้ก, เบยีร์ท้องถิJน นํ=าชา และนํ=าเยน็ 

พกัที�     RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL ระดบั 5 ดาว (มี WIFI ภายในหอ้ง) 
คํ�าคืนนี�  อิลิท ฮอลิเดยข์อนําท่านเขา้พกัผ่อนในโรงแรมระดบัมาตรฐาน 5 ดาวย่านถนนหวงัฟู่จิ� ง พรั�งพรอ้มไป
ดว้ยสิ� งอํานวยความสะดวกสบาย  

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัพฤหสับดีที� 31 ธ.ค. 58  (3) สนามกีฬาโอลิมปิครงันก - พระราชวงัฤดูรอ้น – ถนนเฉียนเหมิน 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีJพัก  

วันนี=นาํท่าน ผ่านชมและถ่ายรปูหน้าสนามกฬีาโอลิมปิครังนก สนามกีฬาโอลิมปิครงันก ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron  เดินตามรอยสนามกฬีาชืJอดังของโลก “โคลอสเซีJยม” พยายามให้
เอื=ออาํนวยต่อสิJงแวดล้อม ใช้จัดพิธเีปิด-ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก 2008 ลักษณะภายนอกคล้ายกบั ”รังนก” ทีJมี
โครงตาข่ายเหลก็เหมอืนกิJงไม้ เพดานและผนังอาคารทีJทาํด้วยวัสดุโปร่งใส อฒัจันทร์มลัีกษณะรปูทรงชามสแีดง 
ดูคล้ายกบัพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึJงให้กลิJนอายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายนํ=าแห่งชาติ สร้างขึ=น
เหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนนํ=าสีJเหลีJยมขนาดใหญ่” ซึJง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทาํ
เป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทติย์เพืJอให้ดูเหมือนนํ=าทีJสดุ และใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสกิส์
จาก Dublin’s Trinity College ทีJทาํให้กาํแพงอาคารดูเหมือนฟองนํ=าทีJเคลืJอนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถ
ต้านทานแรงสัJนสะเทอืนจากแผ่นดนิไหวได้ 
 
 
 

กลางวัน มื=ออาหารกลางวันนี=  อลิิท ฮอลิเดย์ขอบริการท่านด้วย ปลาตาเดีJยวนึJงซีอิJว, กุ้งสองรส(ลวก+อบเหลือ), หอย
นางรมอบวุ้นเส้น, ไก่ย่างฮ่องกง, คอหมูย่างมาเกา๊, เป็ดกวางตุ้ง, ผัดปลาหมึกรวมมิตร, ผักกาดขาวอบวุ้นเว้น, 
ซปุซีฟุ๊ต, หมัJนโถวจิ=มนมข้น เพิJมความสดชืJนด้วย โค้ก, เบยีร์ท้องถิJน นํ=าชา และนํ=าเยน็ 

 จากนั=นเดนิทางสู่  พระราชวงัฤดูรอ้น หรือ“อี6  เหอ หยวน” แปลว่าอุทยานเพืJอพลานามัยอนัผสมกลมกลืนกนั
ได้ด้วยด ีสร้างขึ=นประมาณ 800 ปี ในสมัยราชวงศ์จิ]น แต่ผู้ทีJทาํให้สิJงก่อสร้างนี= สวยงามเป็นทีJเลืJองลือ คือพระ
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นางซสูไีทเฮาแห่งราชวงศ์ชิง ชมความงดงามของทะเลสาบคุนหมงิ ซึJงเกดิจากแรงงานคนขุดขึ=นมา แล้วเอาดินทีJ
ขุดพูนขึ=นไปเป็นเนินเขาข้างทะเลสาบนั=นเอง ผู้สร้างคือฮ่องเต้เฉียนหลงใช้ในการฝึกซ้อมทพัเรือ ชมระเบียงทีJ
ยาวทีJสดุในโลกกว่า 700 เมตร และเรือหินอ่อนทีJสร้างขึ=นโดยใช้งบประมาณของกองทหารเรือ... 

 

 
 
 
 
 

 

ต่อด้วย ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) สถานทีJท่องเทีJยวแห่งใหม่ล่าสดุของปักกิJง เปิดให้เทีJยวชม
เมืJอวันทีJ 7 สงิหาคม 2551 เพืJอรับนักท่องเทีJยวจากทัJวโลกทีJเข้าร่วมพิธแีข่งขันกฬีาโอลิมปิก 2008 หลังจาก
รัฐบาลปักกิJงได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์
สดุท้ายก่อนการเปลีJยนแปลงการปกครอง โดยจาํลองบรรยากาศเก่าๆ สมยัราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝัJงถนน มีทั=ง
ภัตตาคาร ร้านค้าจาํหน่ายสนิค้าพื=นเมอืงและสนิค้าของทีJระลึกในรปูแบบของปักกิJง 
 
 
 
 
 
 
 

คํJา มื=อคํJานี= อิลิท ฮอลิเดย์นาํท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลาซุนหยูนึJงเต้าซีJ, ห่านย่าง
ฮ่องกง, ไก่ทอดป้ายทอง, ซีJโครงหมุทอดกระเทยีม, หอยหลอดผดัขงิอ่อน, หม้อดนิเต้าหุ้รวมซีฟุ๊ต, ไข่เจียงปลา
เงิน, ผดัปวยแล้ง, ซปุประจาํร้านกวางตุ้ง เพิJมความสดชืJนด้วย โค้ก, เบยีร์ท้องถิJน นํ=าชา และนํ=าเยน็ 

พกัที�     RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL ระดบั 5 ดาว (มี WIFI ภายในหอ้ง) 
คํ�าคืนนี�  อิลิท ฮอลิเดยข์อนําท่านเขา้พกัผ่อนในโรงแรมระดบัมาตรฐาน 5 ดาวย่านถนนหวงัฟู่จิ� ง พรั�งพรอ้มไป
ดว้ยสิ� งอํานวยความสะดวกสบาย  

 
 
 
 
 
 

 

 

วนัศุกรที์� 1 ม.ค. 59 (4) SNOW WORLD – รา้นบวัหิมะ – กําแพงเมืองจีน – อาบนํ6 าแร่  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีJพัก 

วันนี= อิลิท ฮอลิเดกย์ขอนําท่านเดินทางสู่ BEIJING SNOW 
WORLD ลานสกีหิมะขนาดใหญ่ ทีJจะทาํให้ท่านสนุกสนานกับ
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การเล่นสกี หิมะอย่างจุใจ บนลานซึJงมีระดับความหนาของหิมะอยู่ทีJราว 60-100 ซ.ม. พร้อมพรัJงไปด้วย
อุปกรณ์การเล่นอย่างครบครัน ไม่ว่าเป็น แผ่นเลืJอนสกีหิมะ, ม้าลากเลืJอน, สโนว์บอล, ชุดอุปกรณ์สก ี
นอกจากนี= ยังมอีปุกรณก์ารเล่นสาํหรับเดก็อกีด้วย อสิระให้ท่านได้สนุกสนานกบักจิกรรมบนลายสกอีย่างเตม็อิJม 
(อตัราค่าบริการนี= ไม่รวม ค่าเช่าอปุกรณเ์ครืJองเล่นต่างๆ และค่าครฝึูกเล่นอปุกรณ)์ 

กลางวัน มื= อกลางวันนี= นาํท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลาทอด, ปลาราดซอสสามรส, เป็ด
รมควัน, ขาหมูนํ=าแดง, ไก่บ้านปรุงสมุนไพร, หมูกระบอกไม้ไผ่, ผัดเห็ดรวมมิตร, ผัดผักตามฤดูกาล, ซุป
เปรี=ยวหวาน, เกี|ยวปักกิJง เพิJมความสดชืJนด้วย โค้ก, เบยีร์ท้องถิJน นํ=าชา และนํ=าเยน็ 
หลังรับประทานอาหารแล้วนาํท่านสู่ รา้นบวัหิมะ สนิค้าขึ=นชืJอของเมืองจีน นาํท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีน 
ตั=งอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรงุปักกิJง 90 กม. ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปักกิJงและสองข้างทาง
ทีJอุดมสมบูรณ์บนทีJราบสูงมองโกล และผ่านเส้นทางรถไฟทรานไซบีเรียทีJยาวทีJสุดในโลก สัมผัสกับความ
มโหฬารและความยิJงใหญ่ของกาํแพงมรดกโลกทีJสร้างด้วยเลือดเนื= อและชีวิตของผู้คนนับล้านในสมัยจักรพรรดิ}
ฉินซีฮ่องเต้ ซึJงยังคงครองความยิJงใหญ่จนปัจจุบนั เป็น 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลก มีความยาวกว่า 6,350 
ก.ม.ก่อสร้างขึ=นครั=งแรกเมืJอประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยเมืองต่างๆ แต่เมืJอจักรพรรดิ}จิ]นซี ผู้รวบรวม
ประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นได้ครองแผ่นดิน จึงสัJงให้เชืJอมกาํแพงเมืองต่างๆเข้าด้วยกนั ตัวกาํแพงสงู 7 เมตร 
กว้าง 6 เมตร ว่ากนัว่า ถ้านาํวัสดุทีJใช้ก่อสร้างกาํแพงแห่งนี=มาสร้างกาํแพงทีJมคีวามหนา 1 เมตร สงู 5 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํJา มื=อคํJาวันนี= ลิลิท ฮอลิเดย์ ขอนาํท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลานึJงรวมมิตร, กุ้งทอด
กระเทยีม, ขาหมูนํ=าแดง, ไก่อบ, เป็ดผัดเหด็ป่า, หม้อไฟเหด็หูหนูดาํ, หมูผัดต้นกระเทยีม, ผัดคะน้ากวางตุ้ง, 
ซปุเหด็รวมมติร เพิJมความสดชืJนด้วย โค้ก, เบยีร์ท้องถิJน นํ=าชา และนํ=าเยน็ 

พกัที�     JIUHUA PALACE HOTEL ระดบั 5 ดาว (มี WIFI ภายในหอ้ง) 
คาํคนืนี=  อลิิท ฮอลิเดย์ขอมอบความพิเศษในยามพักผ่อนแก่ท่าน ณ โรงแรมระดับมาตรฐาน พรัJงพร้อมไปด้วย
สิJงอาํนวยความสะดวก พร้อมการแช่นํ=าแร่ เพืJอผ่อนคลายความเหนืJอยล้า 
 
 
 
 
 

วนัเสารที์� 2 ม.ค. 59 (5) วดัลามะ – ปี� เซีh ยะ – YANSHA OUTLETS – ถนนหวงัฟู่จิ�ง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีJพัก 

นาํท่านเข้าเยีJยมชม วดัลามะ หรือ ทีJรู้ จักกันในนาน หย่งเหอกง วงัองคช์าย 4 หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่า 
ทาํไมจึงมคีาํว่า วัด และ วัง (กง ในภาษาจีน มคีวามหมายว่า วัง) อยู่ในสถานทีJเดยีวกนั เมืJอเราย้อนกลับไปเมืJอ 
314 ปีทีJแล้ว สถานทีJแห่งนี=  เป็นวังทีJประทบัของพระราชโอรสองค์ทีJ 4 ของคังซีฮ่งเต้ เมืJอท่านได้ขึ=นครองราชย์ 
ได้ประทานพื=นทีJส่วนหนึJงของวังแห่งนี= ให้กบั ลามะ นิกายจีวรเหลือง ต่อมาจึงประทานพื=นทีJทั=งหมดให้กบัศาสนา 
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แล้วเปลีJยนชืJอสถานทีJแห่งนี= เป็น วดัลามะ ดังนั=นไม่ว่าจะเป็นความสาํคัญทางประวัติศาสตร์ หรือว่าความ
ศักดิ}สิทธิ}ของสถานทีJแห่งนี= แล้ว กท็าํให้เป็นอกีสถานทีJทีJควรค่าแก่การเข้าเยีJยมชม นอกจากนี= ภายในวัดลามะ
แห่งนี=  ยังมี 1 ใน 3 สิJงสดุยอดแห่งปักกิJง นัJนคือ กระถางธูปสัมฤทธิ}สามขา สมัยเฉียนหลงฮ่องเต้ ซึJงลวดลาย
ของกระถางจะมคีวามประณตี และงดงามเป็นอย่างมาก ไฮไลทอ์กีอย่างหนึJงของวัดแห่งนี=คอื ภเูขาอรหันตข์นาด
ใหญ่ทีJแกะสลักจากไม้กฤษณา ภายในบรรจุพระอรหันต์ทีJทาํจาก ทองคาํ เงิน ทองสัมฤทธิ} เหล็กและดีบุก 
จาํนวน 449 รูป  ด้านหน้าท่านยังจะได้พบกับความสวยงามของอ่างไม้ทีJใช้สรงนํ=าของเฉียนหลงฮ่องเต้ หลัง
ประสูติ 3 วัน ลวดลายบนอ่างไม้ได้เล่าเรืJองราวของปลาทีJกระโดดข้ามประตูแล้วกลายร่างเป็นมังกรได้อย่าง
สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน มื=อกลางวันนี=  อลิิท ฮอลิเดย์ ขอนาํท่านรับประทาน สุกี6 เห็ดเพื�อสุขภาพ เสร์ิฟด้วยนํ=าซุปไก่ดาํรสชาติกลมกล่อม 
พร้อมด้วย เนื=อแพะ, เนื=อหมู, เนื=อไก่, เหด็ป่า, ผกัฤดูกาล และบะหมีJหยก 

 นาํท่านเข้าชม ผีซิว หรือ ปี� เซีh ยะ ถือเป็นสตัว์เทพชนิดหนึJง เล่ากนัว่าเป็นลูกตัวทีJเก้าของมังกร ผีซิวเป็นสตัว์ดุ
ร้ายชนิดหนึJง แบ่งเป็นเพศผู้ เพศเมยี เพศเมยีเรียกว่า “ผ”ี ส่วนเพศผู้เรียกว่า “ซิว” กล่าวกนัว่า ผซีิวตวัผู้จะหา
ทรัพย์ ส่วนตวัเมยีจะเฝ้าทรัพย์ ดงันั=นคนจีนจึงนิยมเกบ็สะสมไว้เป็นคู่ ทีJคนจีนเชืJอว่าจะนาํเงินทองและโชคลาภ
ให้กับผู้เป็นเจ้าของ และช่วยเกบ็รักษาทรัพย์ทีJหามาได้...จากนั=นนําท่านเดินทางสู่ YANSHA OUTLETS 
แหล่งช้อปปิ= งใหม่อกีแห่งของเมอืงปักกิJง อสิระให้ท่านสนุกกบัการช้อปปิ= งสนิค้าเบรนด์เนมดังต่างประเทศ และ
ในประเทศทั=ง กระเป๋า, เสื=อผ้า, รองเท้า, นาฬกิา, นํ=าหอม หรือจะนัJงชิมกาฟาแบรนดด์งัสมัผสับรรยากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํJา มื=อคํJาวันนี=อลิิท ฮอลิเดย์ขอนาํท่านเปลีJยนบรรยากาศในการรับประทานอาหารด้วย บุฟเฟ่ตเ์ทปันยากิญี�ปุ่น ให้
ท่านลิ=มลองอาหารญีJปุ่นทั=ง ซาชิม,ิ ปลาเซลมอล, กุ้งหวาน, ปลาหมกึยักษ์, ปลาฮามาจิ, ของปิ= งย่าง, เป๋าฮือสด, 
ปลาหิมะ, หอยเชลล์, กุ้งสด, หอยนางรม, ปลาไข่, ปลาไหลญีJปุ่น 

พกัที�    RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL ระดบั 5 ดาว (มี WIFI ภายในหอ้ง) 
คําคืนนี�  อิลิท ฮอลิเดยข์อนําท่านเขา้พกัผ่อนในโรงแรมระดบัมาตรฐาน 5 ดาวย่านถนนหวงัฟู่จิ� ง พรั�งพรอ้มไป
ดว้ยสิ� งอํานวยความสะดวกสบาย  
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วนัอาทิตยที์� 3 ม.ค. 59   (6)     ตลาดรสัเซีย  – กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีJพัก 
 นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดรสัเซีย ซึJงชืJอ “ตลาดรสัเซีย” มีทีJมาจากตอนทีJสหภาพโซเวียตล่มสลายใหม่ๆ คน

รัสเซียจะเดนิทางเข้ามาหาซื=อสนิค้ากนัทีJนีJมากเพืJอนาํไปขายทาํกาํไรทีJรัสเซียอกีท ีแหล่งช้อปปิ= งทีJอยู่บนถนนยาว
กว่า 400 เมตร ให้ท่านเลือกซื= อสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง, พราด้า, เฟอร์รากาโม, 
เวอร์ซาเช่ เป็นต้น  

กลางวัน มื=อกลางวันนี=  อลิิท ฮอลิเดย์ ขอนาํท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลากุ้ยหยูนึJงซีอิ]ว, กุ้ง
อบวนํ=าแดงเซีJยงไฮ้, ไก่แดงป้ายทอง, หมูอบต้นหอม, เต้าหุ้หม้อดิน, เหด็ใบชาอบซอสตับห่าน, หม้อไฟดอก
กระหลํJาปลี,ผดัผกัตามฤดูกาล, ซปุประจาํร้าน เพิJมความสดชืJนด้วย โค้ก, เบยีร์ท้องถิJน นํ=าชา และนํ=าเยน็ 

  ได้เวลาอนัสมควร นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเพืJอเตรียมตวัเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย 
17.05 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรงุเทพ ฯ  โดย สายการบนิ ไทย แอรเ์วย ์เทีJยวบนิทีJ TG 615 
21.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

อิลทิ ฮอลเิดย.์.. ดูแล กันและกัน 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  
ทั6งนี6 เพื�อประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั  
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อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ทั �วไป สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

มีตัlวแลว้ (ผูใ้หญ่) ลดราคาท่านละ 

57,900.- 

56,900.- 

55,900.- 

54,900.- 

10,000.- 

16,000.- 

55,900.- 

54,900.- 

53,900.- 

52,900.- 

10,000.- 

16,000.- 

56,900.- 

55,900.- 

54,900.- 

53,900.- 

10,000.- 

16,000.- 

 
คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม (ไดร้บัคะแนนเพิ�ม) 
มีตัlวแลว้ (ผูใ้หญ่)  ไดร้บัคะแนน 

559 

549 

539 

529 

100 

399 

559 

549 

539 

529 

100 

399 
- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสดุ 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมที�ไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 
อตัราค่าบริการนี6 รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารชั=นทศันาจรไป – กลับ (ตั]วกรุป๊) ภาษีสนามบนิ+ภาษีนํ=ามนัทุกแห่ง 
2. ค่าทีJพัก 5 คนื ห้องละ 2-3 ท่าน   
3. ค่าเข้าชมสถานทีJตามรายการระบุ  
4. ค่าวีซ่าท่องเทีJยว (สาํหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย)  
5. ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทวัร์ และไกดท้์องถิJน ผู้ชาํนาญเส้นทาง 
6. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงืJอนไขตามกรมธรรม)์ 
7. ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถทอ้งถิ�น  
8. สมัภาระนํ=าหนักไม่เกนิท่านละ 30 กก. 

 
อตัราค่าบริการนี6 ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เครืJองดืJม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์ ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง  
2. ค่าภาษีหัก ณ ทีJจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิJม 7%   
3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าภาษีเชื6 อเพลิงที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ�มเติมอีก !!!!! 
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เงื�อนไขการชําระเงิน : สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท   
    ชาํระยอดทั=งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

• ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสัJงจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์ แอนด ์ เอเยนซี� (ประเทศไทย)  
จํากดั 

• ชาํระโดยเงินสด 

• ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 
ชืJอบญัชี  บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซี� (ประเทศไทย) จํากดั 

ธนาคารกสิกรไทย    สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  
เลขที�  639-1-00263-9   บญัชีกระแสรายวนั 

 
 

หมายเหตุและเงื�อนไขในการรบับริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ}ไม่รับท่านผู้เดินทางทีJเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทีJ

รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดืJมสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อืJน, หรือพยายาม
สร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั=งนี= เพืJอความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ไม่รับท่านผู้เดนิทางทีJมอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั=งนี= เพืJอความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารก
ในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ไม่รับท่านผู้เดนิทางทีJมคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอืJนเพืJอไปทาํงาน หรือเพืJอการอืJนใดอนั
มใิช่การท่องเทีJยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ}ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีJต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง
ทวัร์เพืJอหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านทีJ
ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ}ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีJมีเดก็ทารกอายุตํJากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 
(กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพืJอหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแง
รบกวนผู้เดนิทางท่านอืJน ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีJเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือ
บางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านทีJจองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมัดจาํภายในระยะเวลาทีJกาํหนด 
ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปทีJแจ้งชืJอรอไว้ ทั=งนี= เพืJอประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอืJน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ}ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีJมีผู้เดินทางตํJากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อืJนทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีีJท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิ}ในการคนืเงินมดัจาํ  
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีทีJท่านขอเปลีJยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ}ในการคิด
ค่าใช้จ่ายเพิJม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืJนวีซ่าและค่าเปลีJยนชืJอตั]วเครืJองบนิเท่านั=น เว้นแต่ตั]วเครืJองบนิทีJไม่อนุญาตให้
เปลีJยนชืJอหรือคนืตั]ว 
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11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ไม่คนืค่าธรรมเนียมการยืJนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยืJนวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ไม่รับผิดชอบต่อการทีJท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนืJองมาจาก

เหตผุลส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิJงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อ
ไปในทางเสืJอมเสยี รวมถงึการทีJมไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเทีJยวบนิ 

13. สาํหรับท่านผู้เดินทางทีJประสงค์จะซื= อตั]วเครืJองบินภายในประเทศเพิJมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดาํเนินการใด ๆ ทีJก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพืJอขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์
นั=นๆ หากท่านผู้เดินทางซื= อตั]วหรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั=น ๆ ไม่
สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายทีJเกดิขึ=น 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเทีJยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่า
รายการท่องเทีJยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลีJยนแปลงของโรงแรมทีJพัก หรือ
การปรับเปลีJยนรายการท่องเทีJยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ}ขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน
ออกเดนิทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ 
ในกรณีทีJเกิดเหตุจาํเป็นหรือสดุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ}ในการเปลีJยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั=งนี= เพืJอคาํนึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากทีJสดุ 

15. สถานทีJท่องเทีJยวทีJระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานทีJท่องเทีJยวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ 
จะคนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามทีJระบุไว้ในเอกสารของสถานทีJนั=น ๆ  หรือจะสลับปรับเปลีJยนรายการเพืJอให้ท่านสามารถ
เข้าชมได้   แต่ในกรณทีีJมเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุืJนใดเกดิขึ=นระหว่างการเดนิทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีJท่องเทีJยว
ดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ=นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนืJองจาก
การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเทีJยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ทีJบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งทีJนัJงบนเครืJองบนิเป็นไปตามเงืJอนไขตั]วเครืJองบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก
ตาํแหน่งทีJนัJงได้เอง ทั=งนี=บริษัทฯ จะพยายามจัดทีJนัJงให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดทีีJสดุภายใต้ลักษณะ
ตาํแหน่งทีJนัJงแบบหมู่คณะทีJสายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีทีJได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางทีJเชืJอมัJนในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึJงประสงค์จะ
เดนิทางไปท่องเทีJยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศทีJท่านได้เดนิทางไป 

20. เมื�อท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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เอกสารการยื�นวีซ่าจีน 
 

1. พาสปอร์ตตวัจริง ตอ้งมีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
3. สาํเนาบตัรประชาชน 
4. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 นิ�ว 2 ใบ มพีื�นหลงัสีขาวเท่านั�น อดัด้วยกระดาษสีโกดกัและฟูจเิท่านั�น และตอ้งไม่ใช่สติ0กเกอร์ หรือ

รูปพริ1นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที4ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื4นวซ่ีา กรุณา
เตรียมหนงัสือรับรองตน้สงักดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือเดินทาง 

5. กรอกใบขอ้มูลส่วนตวัที4ทางบริษทัใหลู้กคา้กรอกใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง 
6. สาํหรับผูที้4เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้  ถ่ายสาํเนาหนา้วซ่ีาที4เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนไม่เกนิ 2 ปี ขอใหถ่้ายสาํเนาหนา้วี

ซ่าจีนที4ใชเ้ดินทางครั1 งล่าสุด***หา้มตํ4ากวา่ปี 2010 (กรณีวซ่ีาจีนอยูใ่นหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ขอใหถ่้ายเอกสารหนา้
หนงัสือเดินทางเล่มเก่าและหนา้วซ่ีาจีนที4ใชเ้ดินทางครั1 งล่าสุดแนบมาดว้ย) 

7. สาํหรับผูที้4ไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน ถา้ภายใน 2 ปี ไม่เคยเดินทางเขา้จีน ตอ้งใชสํ้าเนาสมุดบญัชีเงนิฝากออมทรัพย์ 
8. กรณีบุคคลทั4วไป  

สําเนา สมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์ อยา่งตํ4า 3 เดือน ควรปรับยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั (สาํเนา) หรือ STATEMENT 
ตวัจริง ที4ขอจากธนาคาร ยอ้นหลงั อยา่งตํ4า 3 เดือน 

9. กรณีเด็ก (อายตุ ํ4ากวา่ 15 ปี)  
สําเนา สูติบตัรและสมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์อยา่งตํ4า 3 เดือน ของพอ่หรือแม่ ควรปรับยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั  

10. กรณีผูสู้งอาย ุ(60 ปี ขึ1นไป)  
สําเนา สมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์อยา่งตํ4า 3 เดือน ควรปรับยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั 
**หมายเหตุ : ถ้าผู้สูงอายุที5ไม่มสีมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้ญาตหิรือบุคคลอื5น (ระบุความสัมพนัธ์) ทาํหนังสือรับรอง

ออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางครั�งนี�และขอให้ถ่ายสําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ที5รับรอง ประเภทออมทรัพย์ อย่าง

ตํ5า 3 เดอืน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน** 
11. ในกรณีที4เป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ขอหนงัสือรับรองการทาํงาน และ สมุดบญัชีเงินฝาก ตวัจริง  
12. ในกรณีที4เป็น พระภิกษุ ตอ้งใชส้มุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ตวัจริง เท่านั1น ไม่มีขอ้ยกเวน้ 
13. ผูที้4ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการหรือใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้ง

รับผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเองวซ่ีา และ กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง เพราะหากท่านทาํบตัรหาย
ในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ 

15.    กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ (สําคญั) 
I. ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้ เฉพาะชาวต่างชาติที4ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศ

ไทยเท่านั1น 
II. สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

III. หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 
IV. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื4องจากผู ้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที4สถานทูตจีน 
 

*** โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื�นวีซ่าใหม่ 
การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิo ของสถานทูต และบางครั6งบริษทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้  *** 
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อิลทิ ฮอลเิดย“์ดูแล...กันและกัน” 

 
 
 
 

 

 

 


