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เยอืนแผน่ดินถิ3นมงักร ดินแดนแห่งอารยธรรมนบัพนัปี  ดีไซน์การเดินทางอยา่งสร้างสรรค ์ 

เปิดประสบการณ์ใหม่บนเส้นทางแห่งประวติัศาสตร์ อู่ฮั�น – บู๊ตึ�ง 
สัมผสักลิ3นไอประวติัของขงแบง้ ณ กระท่อมขงแบ้ง 

ทะเลสาบตงหู ทะเลสาบอนัสวยงามที3แตกต่างทุกฤดูกาล 
พิชิตจุดสูงสุดเทือกเขาบูตึ๊งบนยอดเทียนจู่เฟิง ณ ตําหนักทองจินเตี�ยน  

เพิ3มความแตกต่างในการสัมผสัไตห้วนัใหไ้ดอ้รรถรสมากขึOน ทัOงที3พกั และ อาหารในแบบ VIP 
เสิร์ฟความอร่อยดว้ยอาหารทอ้งถิ3นหลากเมนู ปรุงแต่งดว้ยความประณีต และรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์ 

คดัสรรที3พกัพร้อมบริการระดบั Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณร่วม “ดูแล...กนัและกนั” 

 

กาํหนดการเดินทาง    วนัที� 10 – 14  กนัยายน / 22 – 26 ตุลาคม  2557  
วนัแรกของการเดนิทาง (1) กรุงเทพฯ – อู่ฮั�น – บู้ตึ�ง 
05.00 น.  พร้อมกนัที3สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) โดยมีเจา้หนา้ที3ของทางบริษทัอาํนวยความสะดวก

แก่ท่านในเรื3องเอกสารการเดินทาง และสมัภาระ   
07.15 น.  ออกเดินทางสู่เมืองอู่ฮั3น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที3ยวบินที3 FD2570 
11.35 น. ถึงเมือง อู่ฮั�น เป็นเมืองใหม่ที3เกิดจากการรวมเมืองเก่า 3 เมืองเขา้ดว้ยกนั คือ อู่ชาง ที3มีมาตัOงแต่สมยัราชวงศ์ฮั3น ฮั3นหยาง 

เมืองเก่าอายกุวา่ 1,400 ปี และฮั3นโข่ว อดีตหมู่บา้นธรรมดาๆ กลายเป็นที3ตัOงมั3นทางทหารในสมยัราชวงศ์ซ่ง และ 1 ใน 4 
เมืองการคา้สําคญัของจีนในสมยัราชวงศ์หมิง ยุคล่าอาณานิคมฮั3นโข่วถูกทางการแบ่งเป็นพืOนที3สัมปทานของสัมปทาน
องักฤษ ฝรั3งเศส เยอรมนั รัสเซีย และญี3ปุ่น ทาํให้ตวัเมืองฮั3นโข่ว เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกที3สวยงามคลา้ย
เซี3ยงไฮ ้

กลางวนั บริหารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านออกเดินทางใชเ้วลาประมาณ 5 ชม. ขึOนสู่ อู่ตงัซาน (เขาบู๊ตึ�ง) เป็นเทือกเขาที3มีความสาํคญัของลทัธิเต๋า ที3เล่าสืบมาวา่
ปรมาจารยเ์จินอู่หรือเทพเจา้เสวียนอู่ที3ศาสนาเต๋าเคารพนบัถือไดบ้าํเพ็ญตบะบนยอดเขาแห่งนีO  ท่านรู้สึกติดอกติดใจกบั
เทือกเขาที3เสมือนแดนสุขาวดีแห่งนีO  ที3นี3ท่านไดใ้ชว้ชิาทัOงบุ๋นและบู๊ต่อกรกบัภิกษุหลายรูปของฝ่ายพุทธจนไดรั้บชยัชนะ จน
สามารถยดึเขาแห่งนีOมาเป็นที3พาํนกัสืบมา เขาบู๊ตึcงไดก้ลายมาเป็นแหล่งฝึกวิชาและเขา้ฌานของนกัพรตลทัธิเต๋าหลายสาํนกั
มาหลายยุคหลายสมยั และยงัเป็นที3กาํเนิดสุดยอดวิชากงัฟูที3โด่งดงัตามที3เราเคยคุน้หูคุน้ตาในนิยายกาํลงัภายในดว้ย เขต
โบราณสถานบนเขาบู๊ตึc ง มีพืOนที3รวมทัO งสิOน 321 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยส่วนที3เป็นหมู่ตึกโบราณซึ3 งเป็นแหล่ง
ท่องเที3ยวทางวฒันธรรม และส่วนที3เป็นทิวทศัน์ธรรมชาติ อาทิ สระนํO า, บ่อนํO าพุร้อน, ถํOา, หนา้ผาและยอดเขารวมกวา่ร้อย
แห่ง สิ3งที3น่าอศัจรรย ์คือ ยอดเขาทัOงหลายไดห้นัเหเขา้หากนัที3จุดศูนยร์วมดั3งกลีบดอกบวัสวรรค ์และในปี ค.ศ. 1994 ไดรั้บ
รางวลัมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติจากองคก์ารยเูนสโก ้  

คํ�า   บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
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ที�พกั   WUDANGSHAN JIANGUO HOTEL  หรือเทยีบเท่า  

 

วนัสองของการเดนิทาง (2) บู๊ตึ�ง – ไหว้เทพเจ้าเสวยีนอู่ – ตาํหนักผาใต้ – อารามเมฆสีม่วง – บู้ตึ�ง 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั 

นั3งกระเชา้ขึOนสู่ ตําหนักทองจินเตี�ยน พิชิตจุดสูงสุดของเทือกเขาบู๊ตึงบนยอดเทียนจู่เฟิง ที3ระดบัความสูงเทียมเมฆ 1,613 
เมตรจากระดบันํO าทะเล สถานที3ประดิษฐานเทพเจา้เสวียนหวู่ (เจา้พ่อเสือ) ตาํหนักทองจินเตีOยน ดว้ยทองสําริดทัOงหลงั มี
ความสูง 5.5 เมตร กวา้ง 5.8 เมตร ภายในวหิารงามวจิิตรดว้ยลวดลายบนเสาเอกและเพดานประดบัมุข  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนัOนนําท่านชม ตําหนักจื�อเซียว สร้างขึOนในปี ค.ศ. 1413 ตัO งอยู่บนจุดอันเป็นมงคลสูงสุดบนเขาบู๊ตึง รูปแบบงาน
สถาปัตยกรรมงามสง่า แผนผังเป็นเส้นตรงในแนวเดียวกัน จําลองแบบของพระราชวังกู้กงที3สมบูรณ์แบบ ทัO ง
กาํแพง บนัได ตาํหนัก โครงสร้างการตกแต่งและบรรยากาศทัOงมวลลว้นสะทอ้นถึงพระราชอาํนาจแห่งราชวงศ์หมิง ที3มี
ศูนยร์วมอยู่ที3องค์จักรพรรดิm ซึ3 งเลื3อมใสศรัทธาเทพแห่งเต๋าอย่างสูงสุด ถือเป็นตาํหนักในสมยัราชวงศ์หมิงที3ได้รับการ
อนุรักษไ์วดี้ที3สุดบนเขาบู๊ตึOง ตาํหนกัจื3อเซียวหนัหนา้ไปทางทิศใต ้ดา้นหลงัอิงเขา สะทอ้นถึงหลกัเฟิงสุย (ฮวงจุย้) ที3รับหยนิ
อุม้หยาง หลงัมีเขาหนา้มีนํO า เป็นสถานที3เก็บกกัและหมุนเวียนพลงัชี3ตามหลกัเฟิงสุย นาํชม ตําหนักผาใต้ ปลูกสร้างขึOนบน
หนา้ผางามที3สวยสุดในบรรดา 36 หนา้ผาบนเขาบู๊ตึOง ตาํหนกัสร้างอิงแนบหนา้ผาทางทิศใต ้มีทางเดินเลียบริมผาเพื3อไปยงั
ตาํหนักยาวหลายร้อยเมตร สาธุชนผูมี้ศรัทธาแรงกลา้จะเดินทางมาสงบจิตปักธูปบนหัวมงักร ซึ3 งเชื3อกันว่าจะนําพาผู ้
หาญกลา้ กา้วสู่สรวงสวรรคแ์ละนิพพาน เพราะจุดนีO จะอยู่ตรงกนัขา้มกบัตาํหนกัทองจินเตีOยนบนยอดเขาเทียนจูเฟิง ที3อยู่
ห่างออกไปในแนวตรงที3 10 กิโลเมตรพอดี 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
ที�พกั   WUDANGSHAN JIANGUO HOTEL  หรือเทยีบเท่า  
วนัสามของการเดนิทาง (3) บู้ตึNง – เซียงหยาง–ชมกาํแพงเมอืง– กระท่อมขงเบ้ง – อู่ฮั�น 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่เมือง เซียงหยาง ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.ในการเดินทาง หรือ เซียงเอีcยง หรือ ซางเอีO ยง เมือง
ยทุธศาสตร์ที3สาํคญัที3สุดของแดนจิงโจวในสมยัสามก๊ก ใหท่้านผา่นชมสองขา้งทางดว้ยทางหลวงไฮเวย ์ 
นาํชม กาํแพงเมอืงโบราณเซียงหยาง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนัOนเดินทางสู่ เมืองซานเซีย กู่หลงจง บ้านพักขงเบ้ง ตัOงอยูทิ่ศตะวนัตก ห่างจากเมืองเซียงหยางไป 15 กิโลเมตร เป็น
บา้นพกัอาศยัของขงเบง้ แซ่จูเก๋อ ประวติัของขงเบง้ ชื3อเหลียง นามขงเบง้ คนซานตง ตอนอาย ุ17 ตามคุณพ่อ จูเก๋อเสียมาที3
เมืองเซียงหยางและเก็บตวัขยนัหมั3นเพียร อ่านหนงัสือและสังเกตการเมืองภายนอกอยา่งใกลชิ้ด มีฉายาวา่ มงักรหมอบ ปี 
ค.ศ. 207 เล่าปี3 และพี3นอ้งร่วมสาบาน กวนอูและเตียวหุย มาเชิญตวัที3กระท่อมหลงจงถึง 3 ครัO ง เล่าปี3 ไดคุ้ยกบัจูเก๋อเหลียง   
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ขงเบง้อธิบายสภาพการเมืองในเวลานัOน เสนอความคิดเห็นพร้อมทัOงวิธีรวบรวมประเทศให้เป็นเอกภาพ รวมทัOงนโยบาย 
และกลยุทธ์ และยินดีเป็นที3ปรึกษากุนซือของเล่าปี3  ในที3สุดได้สร้างฐานให้เกิดเป็นสามก๊ก เมืองเซียงหยาง ตัO งอยู่ภาค
ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยเป็นเมืองโบราณสมยั 2500 ปีก่อนในสมยัราชวงคชุ์นชิว เป็นเมืองเก่าของเกงจิpว และ
เป็นเมืองทางยทุธศาสตร์ที3ขงเบง้ยใุนยดึครองเป็นฐานที3มั3นจากซุนกวน กาํแพงเมืองยาว 6 กิโลเมตร 4 ดา้น 6 ประตู ตัOงอยูที่3
ริมแม่นํO าฮั3นสุ่ยซึ3งไหลผา่นประตูเหนือ  

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
ที�พกั   CROWN PLAZA XIANGYANG HOTEL  หรือเทยีบเท่า    
 

วนัสี�ของการเดนิทาง      (4)       ศาลเจ้ากวนอู – เมอืงสุยโจว – ทวิทศัน์เอีVยนตี� – อู่ฮั�น  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั 

เดินทางสู่เมืองตางหยางใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. ชมศาลกวนอู (กวนตีO เมี3ยว) สร้างขึOนในปี ค.ศ. 1396 เพื3อลาํรึกถึงกวนอู เทพ
เจา้แห่งความซื3อสัตย ์กวนอูเป็นขุนพลที3เด็ดเดี3ยวในสมยั 3 ก๊ก ถือเป็นศาลศกัดิm สิทธิm คู่เมืองเก็งจิpว (จิงโจว) สร้างขึOนเพื3อให้
ชนรุ่นหลงัรําลึกถึงความดีของขนุพล “กวนอู”  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนัOนนาํท่าน ชมเขตทวิทศัน์เอีVยนตี� ที3ตัOงอยูที่3เมืองสุยโจว สถานที3ท่องเที3ยวที3สาํคญัแห่งหนึ3งของมณฑลหูเป่ย ถูกสร้าง

ขึOนในสมยักษตัริยเ์อีpยนตีO  ซึ3งถือเป็นปฐมองคฮ่์องเตใ้นยคุแรกเริ3มของจีน 
คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
ที�พกั   WANDA REALM WUHAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 



PREMIUM WUHUN 5D4N SEP-OCT 2014  4 | ห น ้ า  
Elite Holiday ดูแล...กนัและกนั 

วนัห้าของการเดนิทาง      (5)       อู่ฮั�น – ทะเลเสาบตงหู – ช้อปปิ� งถนนคนเดนิ – กรุงเทพฯ  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั 

นาํท่านชมทิวทศัน์ ทะเลสาบตงหู ตัOงอยูท่างตะวนัออกของเมืองอู่ฮั3นในปี 1982 รัฐบาลไดจ้ดัให้ที3นี3เป็นจุดชมวิวที3สวยงาม
ที3สุดของเมืองอู่ฮั3นมีพืOนที3 88 ตร.กม. และคิดเป็นพืOนที3 1 ใน 4 ของเมือง ที3ทะเลสาบตงหูท่านสามารถชมไดท้ัOง 4 ฤดู ซึ3 งจะ
เห็นไดถึ้งความแตกต่างทัOงทางธรรมชาติ ดอกไม ้อุณหภูมิและวิวทิวทศัน์ เป็นตน้ ถา้เปรียบความงามของซีหูเหมือนสีสัน
แบบโลกตะวนัตก ตงหูก็เปรียบเหมือนความเรียบง่ายนุ่มนวลแห่งโลกตะวนัออก อิสระชอ้บปิO งที3ถนนคนเดิน สองขา้งทาง
จะเรียงรายดว้ยร้านขนม ร้านเสืOอผา้ดงั แบรนดเ์นม อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปปิO งไดต้ามอธัยาศยั  

กลางวนั  บริหารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
18.15น.  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที3ยวบินที3 FD573 
22.35น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ… 

 

อิลทิ ฮอลเิดย์... ดูแล กนัและกนั 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  
     ทั�งนี�เพื�อประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 
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อตัราค่าบริการ สําหรับเดอืน กนัยายน 2557 
ประเภทผู้เดนิทาง ลูกค้าทั�วไป สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 
เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 
เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มเีตยีงเสริม ) 
เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเีตยีงเสริม ) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 
มตีัVวแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ  

46,900.- 

45,900.- 

44,900.- 

43,900.- 

12,500.- 

10,000.- 

   

44,900.- 

43,900.- 

42,900.- 

41,900.- 

12,500.- 

10,000.- 

 

45,900.- 

44,900.- 

43,900.- 

42,900.- 

12,500.- 

10,000.- 

 

หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดงักล่าว สําหรับจาํนวนผู้เดนิทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ�นไป 

อตัราค่าบริการสําหรับจาํนวนผู้เดนิทาง(ผู้ใหญ่) 10ท่าน ทางบริษทัขอเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการเพิ�มขึ�นท่านละ 5,000 บาท 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิc การเปลี�ยนแปลงค่าบริการ หากมผู้ีเดนิทางไม่ครบตามจาํนวน 
 

 

 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 

ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผู้ใหญ่ 
เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 
เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มเีตยีงเสริม ) 
เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเีตยีงเสริม ) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม (ได้รับคะแนนเพิ�ม) 
มตีัVวแล้ว (ผู้ใหญ่)  ได้รับคะแนน 

449 

439 

429 

419 

125 

369 

449 

439 

429 

419 

125 

369 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที%ได้รับเป็นไปตามยอดการชาํระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชกิบัตรหลัก 
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อตัราค่าบริการ สําหรับเดอืน ตุลาคม 2557 
ประเภทผู้เดนิทาง ลูกค้าทั%วไป สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผู้ใหญ่ 
เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 
เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มเีตยีงเสริม ) 
เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเีตยีงเสริม ) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 
มตีัVวแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ  

49,900.- 

48,900.- 

47,900.- 

46,900.- 

12,500.- 

10,000.- 

 

47,900.- 

46,900.- 

45,900.- 

44,900.- 

12,500.- 

10,000.- 

46,900.- 

45,900.- 

44,900.- 

43,900.- 

12,500.- 

10,000.- 

 

 

หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดงักล่าว สําหรับจาํนวนผู้เดนิทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ�นไป 

อตัราค่าบริการสําหรับจาํนวนผู้เดนิทาง(ผู้ใหญ่) 10ท่าน ทางบริษทัขอเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการเพิ�มขึ�นท่านละ 5,000 บาท 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิc การเปลี�ยนแปลงค่าบริการ หากมผู้ีเดนิทางไม่ครบตามจาํนวน 
 

คะแนนสะสมสาํหรับสมาชกิ 

ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผู้ใหญ่ 
เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 
เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มเีตยีงเสริม ) 
เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเีตยีงเสริม ) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม (ได้รับคะแนนเพิ�ม) 
มตีัVวแล้ว (ผู้ใหญ่)  ได้รับคะแนน 

479 

469 

459 

449 

125 

399 

479 

469 

459 

449 

125 

399 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที%ได้รับเป็นไปตามยอดการชาํระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชกิบัตรหลัก 
 

อตัราค่าบริการนี�รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื3องบิน ไป –กลบัชัOนทศันาจรตามเสน้ทาง และสายการบินที3ไดร้ะบุไวใ้นรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง 
2. ค่าที3พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที3ระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที3ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกที์3คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื3อนไขตามกรมธรรม ์
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อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เครื3องดื3ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ที3จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ3ม 7% 

3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีนํ�ามนัที�ทางสายการบินเรียกเกบ็เพิ�มอกี 

 

เงื�อนไขการชําระเงนิ: สาํหรับการจอง กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท   ชาํระยอดทัOงหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั 

• ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั3งจ่ายในนาม บริษัท อลิทิฮอลเิดย์แอนด์ เอเยนซี� (ประเทศไทย)  จาํกดั 

• ชาํระโดยเงินสด 

• ชาํระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-661-9788) 
ชื3อบญัชี  บริษัท อลิทิฮอลเิดย์แอนด์ เอเยนซี� (ประเทศไทย) จาํกดั 

ธนาคารกสิกรไทย    สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขุมวทิ-พระราม4)   
เลขที�  718-1-04879-9 บัญชีกระแสรายวนั 

หมายเหตุ  

• รายการอาจจะมีการเปลี3ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื3องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที3พกัในต่างประเทศเหตุการณ์ทาง
การเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั เนื�องจากการท่องเที�ยวนี�เป็นการชําระแบบ
เหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที�จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที�ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิcในการใช้บริการ
นั�นที�ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที3เกิดขึOน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิm ในการยกเลิกการ
เดินทางในกรณีที3มีผูเ้ดินทางตํ3ากวา่ 15 ท่าน โดยที3จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 14 วนั  

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที3กองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เนื3องจากมีสิ3งผิดกฎหมาย หรือสิ3งของห้ามนาํเขา้ประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื3อมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที3กองตรวจคนเขา้ เมืองพิจารณาแลว้  

• ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินไหท่้านไดไ้ม่วา่จาํนวนทัOงหมดหรือบางส่วน บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที3สถานฑูตงดออกวีซ่า อนั
สืบเนื3องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที3กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว
ที3พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย  

การยกเลกิ   

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิm ในการคืนเงินมดัจาํ 

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั  ทางบริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วนั   ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิm ในการคืนเงินทัOงหมด 
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เอกสารการยื%นวีซ่าจีน 
 

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

จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที3ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื3นวซ่ีา กรุณาเตรียมหนงัสือรับรอง
ตน้สงักดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือเดินทาง 

5. กรอกใบขอ้มูลส่วนตวัที3ทางบริษทัใหลู้กคา้กรอกใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง 
6. สาํหรับผูที้3เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้  ถ่ายสาํเนาหนา้วซ่ีาที3เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนไม่เกนิ 2 ปี ขอใหถ่้ายสาํเนาหนา้วซ่ีาจีนที3ใช้

เดินทางครัO งล่าสุด***หา้มตํ3ากวา่ปี 2010 (กรณีวซ่ีาจีนอยูใ่นหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ขอใหถ่้ายเอกสารหนา้หนงัสือเดินทางเล่มเก่า
และหนา้วซ่ีาจีนที3ใชเ้ดินทางครัO งล่าสุดแนบมาดว้ย) 

7. สาํหรับผูที้3ไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน ถา้ภายใน 2 ปี ไม่เคยเดินทางเขา้จีน ตอ้งใชสํ้าเนาสมุดบญัชีเงนิฝากออมทรัพย์ 
8. กรณีบุคคลทั3วไป  

สําเนา สมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์ อยา่งตํ3า 3 เดือน ควรปรับยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั (สาํเนา) หรือ STATEMENT ตวัจริง ที3
ขอจากธนาคาร ยอ้นหลงั อยา่งตํ3า 3 เดือน 

9. กรณีเด็ก (อายตุ ํ3ากวา่ 15 ปี)  
สําเนา สูติบตัรและสมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์อยา่งตํ3า 3 เดือน ของพอ่หรือแม่ ควรปรับยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั  

10. กรณีผูสู้งอาย ุ(60 ปี ขึOนไป)  
สําเนา สมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์อยา่งตํ3า 3 เดือน ควรปรับยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั 
**หมายเหตุ : ถ้าผู้สูงอายุที�ไม่มสีมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้ญาตหิรือบุคคลอื�น (ระบุความสัมพนัธ์) ทาํหนังสือรับรองออก
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางครั�งนี�และขอให้ถ่ายสําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ที�รับรอง ประเภทออมทรัพย์ อย่างตํ�า 3 เดอืน ควรปรับ
ยอดให้เป็นปัจจุบัน** 

11. ในกรณีที3เป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ขอหนงัสือรับรองการทาํงาน และ สมุดบญัชีเงินฝาก ตวัจริง  
12. ในกรณีที3เป็น พระภิกษุ ตอ้งใชส้มุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ตวัจริง เท่านัOน ไม่มีขอ้ยกเวน้ 
13. ผูที้3ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการหรือใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการ

อนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเองวซ่ีา และ กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง เพราะหากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจ
ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ 

15.    กรณีหนังสือเดนิทางชาวต่างชาต ิ(สาํคัญ) 

I. ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที3ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยเท่านัOน 
II. สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

III. หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 
IV. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื3องจากผูเ้ดินทางจะตอ้ง

ไปแสดงตนที3สถานทูตจีน 
 

*** โปรดทาํความเข้าใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื%นวซ่ีาใหม่ 

การเรียกขอเอกสารเพิ%มเติมหรือเปลี%ยนระเบียบการยื%นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ4ของสถานทตู และบางครั5งบริษัททวัร์ไม่ทราบ

ล่วงหน้า  *** 
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