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สัมผัสความพรีเมี่ยม ทุกยางกาว... บนดินแดนอารยธรรมนับพันป 

แตงเติมอาหารใจ บนเสนทางสุดคลาสสิค  กับ เร่ืองเลาความย่ิงใหญแหงแดนมังกร จากอดีตสูปจจุบัน ณ ปกก่ิง 
กาลเวลาท่ีหมุนเร็วกวาทุกแหงในจีน ยลโฉมเมืองแหงอนาคต ณ เซ่ียงไฮ  

เต็มอิ่มกับอาหารเลิศรส กับ เปดปกก่ิงรานดัง - ซีฟูดกุงมังกร - เทปนยากิ ซีฟูดญ่ีปุน - บุฟเฟตซีฟูด 
ใสใจทุกการเดินทางโดยสายการบินไทย และ โรงแรมระดับ 5 ดาว ใจกลางแหลงชอปปง  

พรอมการบริการด่ังคนพิเศษ เพราะเรา “ดูแล...กันและกัน” ตลอดการเดินทาง 
  

กําหนดการเดินทาง        23-28 เมษายน// 5-10, 19-24 พฤษภาคม 2558 
     27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน, 16-21 มถุินายน, 26 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 
วันแรกของการเดินทาง  (1)   กรุงเทพฯ – ปกก่ิง  

21.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 เคานเตอร C สายการบิน ไทย
แอรเวย โดยมีเจาหนาที่จากบริษัท คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใหแกทาน 

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

 
วันท่ีสองของการเดินทาง  (2)   จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูกง – พระราชวังฤดูรอน – หวังฟูจ่ิง 

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และพิธีการทางศุลกากรเรียบรอยแลว  

เชา  บริการอาหารเชา บริการทานดวย ติ่มซํา โจกไขเย่ียวมา เกี๊ยวซา ปอเปยะทอด ซาลาเปาไสหมู ซาลาเปาไสครีม 
ขนมจีบไสหมู ปาทองโก ซ่ีโครงหมูนึ่งเตาชี่ ผัดผักคะนา 

นําทานชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลกและเปนศูนยกลางของกรุงปกกิ่ง สถานที่
จัดพิธีฉลองเน่ืองในโอกาสวันสําคัญตางๆ ถายรูปคูกับอนุสาวรียวีรชน ศาลาประชาคม หอที่ระลึก
ทานประธานเหมาเจอตุง จากน้ันนําทานสู พระราชวัง
ตองหาม “พระราชวังกูกง” หรือ THE FORBIDDEN 
CITY สรางข้ึนในค.ศ.1406 ในสมัยจักรพรรดิ หยงเลอ มี
ตําหนักใหญเล็กรวม 9,999 หอง เปนที่ประทับและวา

ราชการของจักรพรรดิ 24 พระองค ในราชวงศหมิงและราชวงศชิง ชม
โบราณสถานและส่ิงกอสรางอันทรงคุณคาทางประวัติศาสตรและการเมือง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลาตาเดียวนึ่งซีอิ้ว, กุงสองรส (ลวก+อบเกลือ), หอยนางรมอบ
วุนเสนคนละ 1 ตัว, ไกยางฮองกง, คอหมูยางมาเกา, เปดยางกวางตุง, ผัดปลาหมึกรวมมิตร, ผักกาดขาวอบวุนเสน, 
ซุปซีฟูด, หม่ันโถจิ้มนมขน, เพ่ิมความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถ่ิน นํ้าและน้ําเย็น 
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นําทานเดินทางสู  พระราชวังฤดูรอน หรือ“อี้ เหอ หยวน”แปลวาอุทยานเพื่อพลานามัยอันผสมกลมกลืนกันไดดวยดี 
สรางข้ึนประมาณ 800 ป ในสมัยราชวงศจิ๋น แตผูท่ีทําใหส่ิงกอสรางน้ีสวยงามเปนที่เลื่องลือ คือพระนางซูสีไทเฮา
แหงราชวงศชิง ชมความงดงามของทะเลสาบคุนหมิง ซ่ึงเกิดจาก
แรงงานคนขุดข้ึนมา แลวเอาดินท่ีขุดพูนข้ึนไปเปนเนินเขาขาง
ทะเลสาบนั่นเอง ผูสรางคือฮองเตเฉียนหลงใชในการฝกซอมทัพเรือ 
ชมระเบียงท่ียาวที่สุดในโลกกวา 700 เมตร และเรือหินออนที่สราง
ข้ึนโดยใชงบประมาณของกองทหารเรือ จากน้ันนําทานสู ถนนหวังฟู
จ่ิง ซ่ึงเปนศูนยกลางสําหรับการชอปปงที่คึกคักมากที่สุดของเมือง
หลวงปกกิ่งรวมทั้งหางสรรพสินคาชื่อดังตางๆ ศูนยกลางความบันเทิงมากมาย เชิญทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย รานเศรษฐีชาวบาน บริการทานดวย เปดปกก่ิง อาหารขึ้นชื่อของ
ปกก่ิง!! พรอมเสิรฟเมนู ออรเดิฟ 4 อยาง ซุปหอยงวงชางตอนรับแขก ปลากุยหยูนึ่งซีอิ้ว กุงใหญทอดรูปหางนกยูง 
ผัดเอ็นหอยใหญ ผัดไกเสฉวน ซ่ีโครงหมูอบประจําราน คะนาผัดเนื้อหอยทะเล  ผัดผักรวมเพ่ือสุขภาพ หมูทอดสูตร
เฉพาะราน หวยซัวหรือสับปะรดเช่ือม ขาวผัดหยางโจว เพิ่มความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําชา และน้ําเย็น 

พักที่     RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL ระดับ 5 ดาว (มี WIFI ภายในหอง) (CONFIRM!!) 
 
 
 
 

 
 
 

วันท่ีสามของการเดินทาง  (3)   กําแพงเมืองจีน ดานปาตาหลิง (น่ังกระเชา) – ตลาดรัสเซีย 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน ดานปาตาหลิง โดยกระเชา ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือหางจากกรุงปกกิ่ง 90 
กม. ชมชีวิตความเปนอยูของชาวปกกิ่งและสองขางทางที่อุดมสมบูรณบนที่ราบสูงมองโกล และผานเสนทางรถไฟ 
ทรานไซบีเรียที่ยาวท่ีสุดในโลก สัมผัสกับความมโหฬารและความ
ย่ิงใหญของกําแพงมรดกโลกที่สรางดวยเลือดเนื้อและชีวิตของผูคน
นับลานในสมัยจักรพรรดิ์ฉินซีฮองเต ซ่ึงยังคงครองความยิ่งใหญจน
ปจจุบัน เปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก สถานท่ีแหงนี้ทานจะได
สัมผัสกําแพงเมืองจีนอยางถึงจุดสูงสุด และพรอมกับวิวทิวทัศนที่
สวยงามทานจะไดเห็นส่ิงมหัศจรรยหนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สรางข้ึนดวยแรงงานของคนนับหม่ืนคน มี
ความยาวกวา 6,350 ก.ม.กอสรางข้ึนครั้งแรกเมื่อประมาณกวา 2,000 ปกอน โดยเมืองตางๆ แตเม่ือจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผู
รวบรวมประเทศจีนใหเปนปกแผนไดครองแผนดิน จึงส่ังใหเชื่อมกําแพงเมืองตางๆเขาดวยกัน ตัวกําแพงสูง 7 เมตร 
กวาง 6 เมตร  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลานึ่งรวมมิตร, ขาหมูนํ้าแดง, ไกอบ, เน้ือเปดผัดเห็ดปา, หมอ
ไฟเห็ดหูหนูดํา, หมูผัดตนกระเทียม, ผัดคะนากวางตุง, ซุปเห็ดรวมมิตร เพ่ิมความสดชื่นดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ํา
ชา และน้ําเย็น 
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นําทานเดินทางสู ตลาดรัสเซีย ซ่ึงชื่อ “ตลาดรัสเซีย” มีที่มาจากตอนที่สหภาพโซเวียตลมสลายใหมๆ คนรัสเซียจะ
เดินทางเขามาหาซ้ือสินคากันที่น่ีมากเพ่ือนําไปขายทํากําไรที่รัสเซียอีกที แหลงชอปปงท่ีอยูบนถนนยาวกวา 400 
เมตร ใหทานเลือกซ้ือสินคาเลียนแบบแบรนดเนมดัง อาทิ louis vuitton, prada, ferragamo, Versace เปนตน  

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย สุกี้เห็ดเพ่ือสุขภาพ อ่ิมอรอยกับ น้ําซุปไกดํา, เนื้อแพะ, เนื้อวัว, เน้ือ
หมู, เน้ือไก, เห็ดปา 8 ชนิด, ผักนานาชนิด, บะหม่ีหยก เพ่ิมความสดชื่นดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําชา และน้ําเย็น 

พักที่     RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL ระดับ 5 ดาว (มี WIFI ภายในหอง)  (CONFIRM!!) 
 
 
 
 

 
 
 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง  (4)   หอฟาเทียนถาน – รานชา - สถานีรถไฟปกก่ิงใต – รถไฟความเร็วสูง – เซ่ียงไฮ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ันนําทานเดินทางสู หอฟาเทียนถาน ตั้งอยูทางทิศใตของกรุงปกกิ่ง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 
273 เฮกตาร เปนสถานท่ีจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนที่บวงสรวง
เทพยดา ในระยะยางเขาฤดูหนาวถึงเดือนอายตามจันทรคติทุกป พระจักรพรรดิจะเสด็จ
ไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่น่ันเพ่ือใหการเก็บเกี่ยวไดผลอุดม ภายในบริเวณหอ
ฟาเทียนถาน ประกอบดวยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ลานหยวนชิว และตําหนักหวงฉงอ่ี ซ่ึง
ตําหนักนี้ลอมรอบดวยกําแพงเตี้ยๆ กําแพงน้ีสรางถูกตองตามหลักวิชาวาดวยเสียง จึง
สะทอนเสียงไดจนเปนที่เลื่องลือ เม่ือสองคนยืนอยูที่กําแพงคนละฟาก คนหนึ่งพูดใส

กําแพงเบาๆ อีกคนหนึ่งเอาหูแนบกับกําแพง ก็จะไดยินเสียงพูดจากฝายตรงกันขาม... นําทานเขาชม รานใบชา ให
ทานไดลิ้มรสและสูดกล่ินหอมของชาข้ึนชาของจีน พรอมกับเลือกซ้ือใบชาไปเปนของฝากแกคนที่ทานรัก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลาซุนหยูนึ่งเตาซ่ี, หานยางกวางตุง, ผัดไกบานไฟแดง, กุงอบ
วุนเสน, เคาหยกอบเผือก, ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม, เตาหูทรงเคร่ือง, ผัดคะนา เพ่ิมความสดช่ืนดวย โคก, เบียร
ทองถ่ิน น้ําชา และน้ําเย็น 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู เซ่ียงไฮ ใหทานไดสัมผัสกับประสบการณดวย
รถไฟความเร็วสูงของรถไฟตัวใหมลาสุดถึง 312 กม./ชม. ซ่ึงใชเวลา
ประมาณ 5 ชั่วโมงเทานั้น โดยรถไฟสายปกก่ิง-เซ่ียงไฮ นี้เปดตัวอยางเปน
ทางการเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2555 ดวยเงินลงทุนสูงถึง 220,900 ลานหยวน 
ขบวนรถไฟนี้มีชื่อวา “เหอเสียเฮา” ซ่ึงมีความหมายวากลมกลืน หรือ
สมานฉันท ซ่ึงการเปดใชรถไฟความเร็วสูงคร้ังนี้ ถือเปนการประกาศวา 
พรรคคอมมิวนิสตจีน ไดพาประเทศกาวสูความเปนประเทศท่ีทันสมัยทัดเทียมชาติมหาอํานาจอ่ืน 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลาทอดผัดดองเหมยชาย, เปดยางฮองกง, ขาหมูประจําราน, ซ่ีโครง
หมูทอดกระเทียม, ไกอบปายทอง, หมูสับนึ่งรวมดอกหญาหนอน, หมอดินเห็ดชารวมกุยฉาย, ผัดเตาหมิว กวางตุง, 
เพ่ิมความสดชื่นดวย โคก, เบียรทองถ่ิน นํ้าชา และนํ้าเย็น  
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ที่พัก INTERCONTINENTAL EXPO HOTEL (CONFIRM!!) 

 
 
 
 
 
 
 
วันท่ีหาของการเดินทาง  (5)   วัดพระหยกขาว – บัวหิมะ - สวนอี้หยวน – ตลาดรอยป - กายกรรม ERA 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชม  วัดพระหยกขาว (White Jade Buddha Temple) เปนวัดที่มีพระพุทธรูปที่มี
ชื่อเสียง เปนพระพุทธรูปหยกถูกสรางข้ึนในป 1882 เปนวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
เกาแก 2 องค อัญเชิญมาจากพมาโดยพระภิกษุชื่อฮุยเก็น วัดแหงน้ีถูกทําลายในชวง
ราชวงศชิงถูกโคนลมบัลลังก แตโชคดีท่ีพระพุทธรูปหยกขาวไมไดถูกทําลาย จึงอัญเชิญ
มาประดิษฐานที่วัดที่สรางข้ึนใหมในป 1928  และใหชื่อวัดแหงน้ีวาวัดพระหยกขาว 
จากน้ันนําทานเลือกซ้ือและเลือกชม บัวหิมะ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลาตาเดียวนึ่งซีอิ้ว, หมูอบนํ้าแดง, เปดทอดน้ําแดง, ไกทอด, 
ผักกาดขาวผัดกุงแหง, มะเขือยาวกระทะรอน, ผัดเห็ดสองมิตร, ผัดผักตามฤดูกาล, ซุปซ่ีโครงหมูตุนขาวโพด เพ่ิม
ความสดชื่นดวย โคก, เบียรทองถ่ิน นํ้าและนํ้าเย็น    
นําทานชม สวนอ้ีหยวน ซ่ึงตั้งอยู ณ ใจกลางเขตเมืองเกา สวนอ้ีหยวน เปนสวน
แตงแบบจีนที่ประกอบไปดวยภูเขาจําลอง สระน้ํา และระเบียงทางเดิน มี
ตํานานเลาวา นายชางเอกจางหนานหยางไดสรางสวนอ้ีหยวนโดยการวาจาง
ของตระกูลพานแหงราชสํานักหมิง สวนภูผา-ปาเขียวแหงนี้งดงามตระการตา
ไปดวยภูเขาจําลอง สระปลาหลีฮ้ือ กําแพงสลักรูปมังกรและเกงจีนอีกหลาย
หลังที่เชื่อมตอกันดวยสะพานซิกแซกหลายสายและช็อปปงสินคาพื้นเมือง
มากมาย นําทานเดินทางสู ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือตลาดรอยป ใหทานไดอิสระ ชอปปงสินคาพื้นเมืองและขนม
ตางๆ ของเมืองเซ่ียงไฮเพื่อเปนของฝากและของท่ีระลึก หรือชิมซาลาเปา เส่ียวหลงเปารานข้ึนชื่อท่ีสุดในเซ่ียงไฮได
ตามอัธยาศัย... 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร เมนูสุดพิเศษ กุงมังกรซีฟูด, กุงมังกรอบบะหม่ี, ปลากุยหยูนึ่งซีอ้ิว, ซ่ีโครงหมูทอด
กระเทียม, ไกแดงปายทอง, ผัดซีฟูดรวมมิตร, เปาฮ้ือสดอบเตาซ่ี, ปูแดงผัดขิงออน, หอยเชลลอบกระเทียม, ผัดผัก
ตามฤดูกาล, ซุปตุนเห็ดรวม, ขาวผัดหยางโจว, เพ่ิมความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําและน้ําเย็น 

19.30 น. นําทานชม ERA INTERSECTION OF TIME ชม โชวอันตระการตา ตื่นเตน 
สวยงาม ชมการขับมอเตอรไซด 4 คัน ในลูกโลกเหล็กและมี ชื่อเสียงคณะหนึ่งใน 
ประเทศจีน 
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ที่พัก INTERCONTINENTAL EXPO HOTEL (CONFIRM!!) 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีหกของการเดินทาง  (6)   หาดไวทาน - อุโมงเลเซอร - หอไขมุก – สนามบิน – สุวรรณภูมิ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู หาดไวทาน เพลิดเพลินกับบรรยากาศ 2 ขางริมแมน้ําชมตึกที่รวมสมัย สวยงาม จากนั้นนํา
ทานลงสูอุโมงคเลเซอร มุดใตน้ําเพื่อขามไปอีกฝงระหวางทางทานจะไดชมการเลนแสงเลเซอรสุดตระการตา
ตลอดเสนทาง เมื่อโผลมาอีกดานหนึ่งของแมนํ้า นําทานข้ึนสู หอไขมุก 
ตั้งอยูฝงผูตงริมแมน้ําหวังผู  เขตลูเจียจุย แลวเสร็จเมื่อ ค.ศ.1993 มีความสูง 
468 เมตร นับเปนหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก หอ 
TV ดูภายนอกเปนลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยูตางมุมตางระดับ ลูกเหล็กกลมท่ี
อยูตอนกลางของหอเปนหอชมวิวที่กวางขวาง สามารถชมวิวทิวทัศนของ

เซ่ียงไฮไดทุกดาน ปจจุบันหอไขมุกถือเปนสัญลักษณของเมืองเซ่ียงไฮอีกดวย... 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย บุฟเฟตนานาชาติบนหอไขมุก 

...ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบิน  
17.25 น.  นําทานออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG665 การบินไทย 
21.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
 

อิลิท ฮอลิเดย... ดูแล กันและกัน 
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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 

57,900.- 
56,900.- 
55,900.- 
54,900.- 
11,500.- 
17,000.- 

55,900.- 
54,900.- 
53,900.- 
52,900.- 
11,500.- 
17,000.- 

56,900.- 
55,900.- 
54,900.- 
53,900.- 
11,500.- 
17,000.-

หมายเหตุ : อัตราคาบริการดังกลาว สําหรับจํานวนผูเดินทาง (ผูใหญ) 15 ทานขึ้นไป 
อัตราคาบริการสําหรับจํานวนผูเดินทาง(ผูใหญ) 10ทาน ทางบริษัทขอเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้นทานละ 5,000 บาท 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงคาบริการ หากมีผูเดินทางไมครบตามจํานวน 
 

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 

579
569 
559 
549 
115 
409 

579
569 
559 
549 
115 
409 

- 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 
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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 

 
หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่เคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่รังเกียจ

ของคนสวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน, หรือพยายามสรางความ
วุนวายในคณะทัวร ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีอายุครรภเกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกใน
ครรภ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอ่ืนเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอัน
มิใชการทองเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวร
เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานที่ตองใช
รถเข็น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณา
แจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู
เดินทางทานอ่ืน ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่เปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือ
บางเสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ใหแกลูกคาทานตอไปที่แจงชื่อรอไว ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา
กอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอ่ืนทดแทนหากทานตองการ 

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

10. ในกรณีท่ีทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจาย
เพิ่ม เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวซีาและคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเทาน้ัน เวนแตตั๋วเครื่องบินที่ไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือ
คืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผล

สวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสีย รวมถึงการที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการ
ใด ๆ ที่กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรนั้นๆ หากทานผู
เดินทางซ้ือตั๋วหรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรน้ัน ๆ ไมสามารถออกเดินทางได 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการ
ทองเท่ียวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ
ปรับเปล่ียนรายการทองเที่ยวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออก
เดินทางไมนอยกวา  7  วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีที่
เกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ
, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพ่ือคํานึงถึง
ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากท่ีสุด 

15. สถานที่ทองเที่ยวท่ีระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะ
คืนเงินคาเขาชมใหแกทานตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อใหทานสามารถเขา
ชมได   แตในกรณีที่มีเหตุลาชาหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีทองเที่ยว
ดังกลาวได โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง 

17. ของกํานัลตาง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทาน
สามารถเลือกใชของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย 

18. ตําแหนงที่นั่งบนเคร่ืองบินเปนไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือก
ตําแหนงท่ีนั่งไดเอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีที่สุดภายใตลักษณะ
ตําแหนงที่น่ังแบบหมูคณะท่ีสายการบินจัดใหมา 

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจะเดินทาง
ไปทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ 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 น้ิว 2 ใบ มีพ้ืนหลังสีขาวเทานั้น อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทาน้ัน และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือ

รูปพริ้นซ จากคอมพิวเตอร **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน ** ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณา
เตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง 

5. กรอกใบขอมูลสวนตัวที่ทางบริษัทใหลูกคากรอกใหครบถวนตามความเปนจริง 
6. สําหรับผูที่เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว  ถายสําเนาหนาวีซาที่เคยเดินทางเขาประเทศจีนไมเกิน 2 ป ขอใหถายสําเนาหนาวีซา

จีนที่ใชเดินทางครั้งลาสุด***หามต่ํากวาป 2010 (กรณีวีซาจีนอยูในหนังสือเดินทางเลมเกา ขอใหถายเอกสารหนาหนังสือ
เดินทางเลมเกาและหนาวีซาจีนที่ใชเดินทางครั้งลาสุดแนบมาดวย) 

7. สําหรับผูที่ไมเคยเดินทางเขาประเทศจีน ถาภายใน 2 ป ไมเคยเดินทางเขาจีน ตองใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย 
8. กรณีบุคคลทั่วไป  

สําเนา สมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย อยางต่ํา 3 เดือน ควรปรับยอดใหเปนปจจุบัน (สําเนา) หรือ STATEMENT ตัว
จริง ท่ีขอจากธนาคาร 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 สามารถใหญาติหรือบุคคลอ่ืน (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 ทานจะตองรับผิดชอบ

ในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเองวีซา และ กรุณาดูแลบัตรของทานเอง เพราะหากทานทําบัตรหายในระหวาง
เดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 สัปดาห 

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

เทานั้น 
II. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 

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

เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 

*** โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม 
การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา  *** 
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