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ELITE HOLIDAY ดูแล...กนัและกนั 

 
 

 
สัมผสัความพรีเมี�ยม ทุกยา่งกา้ว... บนดินแดนอารยธรรมนบัพนัปี 

แต่งเติมอาหารใจ บนเส้นทางสุดคลาสสิค  กบั เรื�องเล่าความยิ�งใหญ่แห่งแดนมงักร จากอดีตสู่ปัจจุบนั ณ ปักกิ�ง 
กาลเวลาที�หมุนเร็วกวา่ทุกแห่งในจีน ยลโฉมเมืองแห่งอนาคต ณ เซี�ยงไฮ ้ 

เตม็อิ�มกบัอาหารเลิศรส กบั เป็ดปักกิ�งร้านดงั - ซีฟู้ ดกุง้มงักร - เทปันยากิ ซีฟู้ ดญี�ปุ่น - บุฟเฟ่ตซี์ฟู้ ด 
ใส่ใจทุกการเดินทางโดยสายการบินไทย และ โรงแรมระดบั 5 ดาว ใจกลางแหล่งชอ้ปปิ4 ง  

พร้อมการบริการดั�งคนพิเศษ เพราะเรา “ดูแล...กันและกัน” ตลอดการเดินทาง 
 

กาํหนดการเดนิทาง  12-17 มนีาคม/ 27 มนีาคม - 1 เมษายน 
     10-15 เมษายน** / 23-28 เมษายน 2558  

วนัแรกของการเดนิทาง  (1)   กรุงเทพฯ – ปักกิ(ง  
21.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั+น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบิน ไทย

แอร์เวย์ โดยมีเจา้หนา้ที�จากบริษทั คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 
23.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ(ง สาธารณรัฐประชาชนจนี โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที�ยวบินที� TG 674 
 

วนัที(สองของการเดนิทาง  (2)   จตัุรัสเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักู้กง – พระราชวงัฤดูร้อน – หวงัฟู่จิ(ง 
05.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ�ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
เช้า  บริการอาหารเช้า บริการท่านด้วย ติ(มซํา โจ๊กไข่เยี(ยวม้า เกีCยวซ่า ปอเปีC ยะทอด ซาลาเปาไส้หมู ซาลาเปาไส้ครีม 

ขนมจบีไส้หมู ปาท่องโก๋ ซี(โครงหมูนึ(งเต้าชี( ผดัผกัคะน้า 
นาํท่านชม จตัุรัสเทยีนอนัเหมนิ จตัุรัสที�ใหญ่ที�สุดในโลกและเป็นศูนยก์ลางของกรุงปักกิ�ง สถานที�
จดัพิธีฉลองเนื�องในโอกาสวนัสาํคญัต่างๆ ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียว์ีรชน ศาลาประชาคม หอที�ระลึก
ท่านประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั4 นนําท่านสู่ พระราชวงั
ตอ้งห้าม “พระราชวังกู้กง” หรือ THE FORBIDDEN 
CITY สร้างขึ4นในค.ศ.1406 ในสมยัจกัรพรรดิ หยงเล่อ มี
ตาํหนักใหญ่เล็กรวม 9,999 ห้อง เป็นที�ประทับและว่า

ราชการของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ชม
โบราณสถานและสิ�งก่อสร้างอนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และการเมือง 

เที(ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลาตาเดยีวนึ(งซีอิ+ว, กุ้งสองรส (ลวก+อบเกลอื), หอยนางรมอบ
วุ้นเส้นคนละ 1 ตวั, ไก่ย่างฮ่องกง, คอหมูย่างมาเก๊า, เป็ดย่างกวางตุ้ง, ผดัปลาหมึกรวมมิตร, ผกักาดขาวอบวุ้นเส้น, 
ซุปซีฟู้ด, หมั(นโถจิ+มนมข้น, เพิ(มความสดชื(นด้วย โค้ก, เบียร์ท้องถิ(น นํ+าและนํ+าเยน็ 
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นาํท่านเดินทางสู่  พระราชวงัฤดูร้อน หรือ“อี+ เหอ หยวน”แปลวา่อุทยานเพื�อพลานามยัอนัผสมกลมกลืนกนัไดด้ว้ยดี 
สร้างขึ4นประมาณ 800 ปี ในสมยัราชวงศ์จิFน แต่ผูที้�ทาํให้สิ�งก่อสร้างนี4สวยงามเป็นที�เลื�องลือ คือพระนางซูสีไทเฮา
แห่งราชวงศ์ชิง ชมความงดงามของทะเลสาบคุนหมิง ซึ� งเกิดจาก
แรงงานคนขุดขึ4 นมา แล้วเอาดินที�ขุดพูนขึ4 นไปเป็นเนินเขาข้าง
ทะเลสาบนั�นเอง ผูส้ร้างคือฮ่องเตเ้ฉียนหลงใชใ้นการฝึกซอ้มทพัเรือ 
ชมระเบียงที�ยาวที�สุดในโลกกว่า 700 เมตร และเรือหินอ่อนที�สร้าง
ขึ4นโดยใชง้บประมาณของกองทหารเรือ จากนั4นนาํท่านสู่ ถนนหวงัฟู่
จิ(ง ซึ� งเป็นศูนยก์ลางสําหรับการช้อปปิ4 งที�คึกคกัมากที�สุดของเมือง
หลวงปักกิ�งรวมทั4งหา้งสรรพสินคา้ชื�อดงัต่างๆ ศูนยก์ลางความบนัเทิงมากมาย เชิญท่านอิสระชอ้ปปิ4 งตามอธัยาศยั 

คํ(า บริการอาหารคํ(า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ร้านเศรษฐีชาวบ้าน บริการท่านด้วย เป็ดปักกิ(ง อาหารขึ+นชื(อของ
ปักกิ(ง!! พร้อมเสิร์ฟเมนู ออร์เดฟิ 4 อย่าง ซุปหอยงวงช้างต้อนรับแขก ปลากุ้ยหยูนึ(งซีอิ+ว กุ้งใหญ่ทอดรูปหางนกยูง 
ผดัเอน็หอยใหญ่ ผดัไก่เสฉวน ซี(โครงหมูอบประจาํร้าน คะน้าผดัเนื+อหอยทะเล  ผดัผกัรวมเพื(อสุขภาพ หมูทอดสูตร
เฉพาะร้าน ห่วยซัวหรือสับปะรดเชื(อม ข้าวผดัหยางโจว เพิ(มความสดชื(นด้วย โค้ก, เบียร์ท้องถิ(น นํ+าชา และนํ+าเยน็ 

พกัที(     RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL ระดบั 5 ดาว (ม ีWIFI ภายในห้อง) CONFIRM!! 
 
 
 
 

 
 
 

วนัที(สามของการเดนิทาง  (3)   กาํแพงเมอืงจนี ด่านปาต้าหลงิ (นั(งกระเช้า) – ตลาดรัสเซีย 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ กาํแพงเมอืงจนี ด่านปาต้าหลงิ โดยกระเช้า ตั4งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงปักกิ�ง 90 
กม. ชมชีวติความเป็นอยูข่องชาวปักกิ�งและสองขา้งทางที�อุดมสมบูรณ์บนที�ราบสูงมองโกล และผา่นเสน้ทางรถไฟ 
ทรานไซบีเรียที�ยาวที�สุดในโลก สมัผสักบัความมโหฬารและความ
ยิ�งใหญ่ของกาํแพงมรดกโลกที�สร้างดว้ยเลือดเนื4อและชีวติของผูค้น
นบัลา้นในสมยัจกัรพรรดิJ ฉินซีฮ่องเต ้ซึ�งยงัคงครองความยิ�งใหญ่จน
ปัจจุบนั เป็น 1 ใน 7 สิ(งมหัศจรรย์ของโลก สถานที�แห่งนี4 ท่านจะได้
สมัผสักาํแพงเมืองจีนอยา่งถึงจุดสูงสุด และพร้อมกบัววิทิวทศันที์�
สวยงามท่านจะไดเ้ห็นสิ�งมหศัจรรยห์นึ�งในเจ็ดของโลกในยคุกลาง ที�สร้างขึ4นดว้ยแรงงานของคนนบัหมื�นคน มี
ความยาวกวา่ 6,350 ก.ม.ก่อสร้างขึ4นครั4 งแรกเมื�อประมาณกวา่ 2,000 ปีก่อน โดยเมืองต่างๆ แต่เมื�อจกัรพรรดิJ จิFนซี ผู ้
รวบรวมประเทศจีนใหเ้ป็นปึกแผน่ไดค้รองแผน่ดิน จึงสั�งใหเ้ชื�อมกาํแพงเมืองต่างๆเขา้ดว้ยกนั ตวักาํแพงสูง 7 เมตร 
กวา้ง 6 เมตร  

เที(ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลานึ(งรวมมติร, ขาหมูนํ+าแดง, ไก่อบ, เนื+อเป็ดผดัเห็ดป่า, หม้อ
ไฟเห็ดหูหนูดาํ, หมูผดัต้นกระเทยีม, ผดัคะน้ากวางตุ้ง, ซุปเห็ดรวมมติร เพิ(มความสดชื(นด้วย โค้ก, เบียร์ท้องถิ(น นํ+า
ชา และนํ+าเยน็ 
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นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ซึ� งชื�อ “ตลาดรัสเซีย” มีที�มาจากตอนที�สหภาพโซเวียตล่มสลายใหม่ๆ คนรัสเซียจะ
เดินทางเขา้มาหาซื4อสินคา้กนัที�นี�มากเพื�อนาํไปขายทาํกาํไรที�รัสเซียอีกที แหล่งชอ้ปปิ4 งที�อยู่บนถนนยาวกว่า 400 
เมตร ใหท่้านเลือกซื4อสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมดงั อาทิ louis vuitton, prada, ferragamo, Versace เป็นตน้  

คํ(า บริการอาหารคํ(า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย สุกี+เห็ดเพื(อสุขภาพ อิ(มอร่อยกับ นํ+าซุปไก่ดํา, เนื+อแพะ, เนื+อวัว, เนื+อ
หมู, เนื+อไก่, เห็ดป่า 8 ชนิด, ผกันานาชนิด, บะหมี(หยก เพิ(มความสดชื(นด้วย โค้ก, เบียร์ท้องถิ(น นํ+าชา และนํ+าเยน็ 

พกัที(     RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL ระดบั 5 ดาว (ม ีWIFI ภายในห้อง) CONFIRM!! 
 
 
 
 

 
 
 
วนัที(สี(ของการเดนิทาง  (4)   หอฟ้าเทยีนถาน – ร้านชา - สถานีรถไฟปักกิ(งใต้ – รถไฟความเร็วสูง – เซี(ยงไฮ้ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั4นนาํท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทยีนถาน ตั4งอยูท่างทิศใตข้องกรุงปักกิ�ง มีเนื4อที�ทั4งหมด 
273 เฮกตา้ร์ เป็นสถานที�จกัรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใชเ้ป็นที�บวงสรวง
เทพยดา ในระยะยา่งเขา้ฤดูหนาวถึงเดือนอา้ยตามจนัทรคติทุกปี พระจกัรพรรดิจะเสด็จ
ไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที�นั�นเพื�อให้การเก็บเกี�ยวไดผ้ลอุดม หอบวงสรวง
เทวดาฟ้าซึ� งในสมยัราชวงศ์ ภายในบริเวณหอฟ้าเทียนถาน ประกอบด้วยตาํหนักฉี
เหนียนเตี4ยน ลานหยวนชิว และตาํหนกัหวงฉงอี� ซึ� งตาํหนกันี4ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงเตี4ยๆ 
กาํแพงนี4สร้างถูกตอ้งตามหลกัวิชาวา่ดว้ยเสียง จึงสะทอ้นเสียงไดจ้นเป็นที�เลื�องลือ เมื�อ

สองคนยนือยูที่�กาํแพงคนละฟาก คนหนึ�งพดูใส่กาํแพงเบาๆ อีกคนหนึ�งเอาหูแนบกบักาํแพง ก็จะไดย้ินเสียงพูดจาก
ฝ่ายตรงกนัขา้ม... นาํท่านเขา้ชม ร้านใบชา ใหท่้านไดลิ้4มรสและสูดกลิ�นหอมของชาขึ4นชาของจีน พร้อมกบัเลือกซื4อ
ใบชาไปเป็นของฝากแก่คนที�ท่านรัก 

เที(ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลาซุนหยูนึ(งเต้าซี(, ห่านย่างกวางตุ้ง, ผดัไก่บ้านไฟแดง, กุ้งอบ
วุ้นเส้น, เคาหยกอบเผือก, ซี(โครงหมูทอดกระเทียม, เต้าหู้ทรงเครื(อง, ผัดคะน้า เพิ(มความสดชื(นด้วย โค้ก, เบียร์
ท้องถิ(น นํ+าชา และนํ+าเยน็ 

 จากนั4นนาํท่านเดินทางสู่ เซี(ยงไฮ้ ให้ท่านไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ดว้ย
รถไฟความเร็วสูงของรถไฟตัวใหม่ล่าสุดถึง 312 กม./ชม. ซึ� งใช้เวลา
ประมาณ 5 ชั�วโมงเท่านั4น โดยรถไฟสายปักกิ�ง-เซี�ยงไฮ ้นี4 เปิดตวัอยา่งเป็น
ทางการเมื�อวนัที� 26 มิ.ย. 2555 ด้วยเงินลงทุนสูงถึง 220,900 ลา้นหยวน 
ขบวนรถไฟนี4 มีชื�อว่า “เหอเสียเฮ่า” ซึ� งมีความหมายว่ากลมกลืน หรือ
สมานฉันท์ ซึ� งการเปิดใชร้ถไฟความเร็วสูงครั4 งนี4  ถือเป็นการประกาศว่า 
พรรคคอมมิวนิสตจี์น ไดพ้าประเทศกา้วสู่ความเป็นประเทศที�ทนัสมยัทดัเทียมชาติมหาอาํนาจอื�น 
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คํ(า  บริการอาหารคํ(า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลาทอดผดัดองเหมยช่าย, เป็ดย่างฮ่องกง, ขาหมูประจําร้าน, ซี(โครง
หมูทอดกระเทยีม, ไก่อบป้ายทอง, หมูสับนึ(งรวมดอกหญ้าหนอน, หม้อดินเห็ดชารวมกุ้ยฉ่าย, ผดัเต้าหมิว กวางตุ้ง, 
เพิ(มความสดชื(นด้วย โค้ก, เบียร์ท้องถิ(น นํ+าชา และนํ+าเยน็  

ที(พกั INTERCONTINENTAL EXPO HOTEL        (CONFIRM!!) 
 

 

 

 

 

 

 

วนัที(ห้าของการเดนิทาง  (5)   วดัพระหยกขาว – บัวหิมะ - สวนอี+หยวน – ตลาดร้อยปี - กายกรรม ERA 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม  วัดพระหยกขาว (White Jade Buddha Temple) เป็นวดัที�มี
พระพุทธรูปที� มี ชื� อเสียง เป็นพระพุทธรูปหยกถูกสร้างขึ4 นในปี 1882 เป็นวัดที�
ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ 2 องค ์อญัเชิญมาจากพม่าโดยพระภิกษุชื�อฮุยเก็น วดัแห่ง
นี4 ถูกทาํลายในช่วงราชวงศ์ชิงถูกโค่นลม้บลัลงัก์ แต่โชคดีที�พระพุทธรูปหยกขาวไม่ได้
ถูกทาํลาย จึงอญัเชิญมาประดิษฐานที�วดัที�สร้างขึ4นใหม่ในปี 1928  และใหชื้�อวดัแห่งนี4วา่
วดัพระหยกขาว จากนั4นนาํท่านเลือกซื4อและเลือกชม บัวหิมะ  

เที(ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลาตาเดียวนึ(งซีอิ+ว, หมูอบนํ+าแดง, เป็ดทอดนํ+าแดง, ไก่ทอด, 
ผกักาดขาวผดักุ้งแห้ง, มะเขือยาวกระทะร้อน, ผดัเห็ดสองมิตร, ผดัผกัตามฤดูกาล, ซุปซี(โครงหมูตุ๋นข้าวโพด เพิ(ม
ความสดชื(นด้วย โค้ก, เบียร์ท้องถิ(น นํ+าและนํ+าเยน็    
นาํท่านชม สวนอี+หยวน ซึ�งตั4งอยู ่ณ ใจกลางเขตเมืองเก่า สวนอี4หยวน เป็นสวน
แต่งแบบจีนที�ประกอบไปด้วยภูเขาจําลอง สระนํ4 า และระเบียงทางเดิน มี
ตาํนานเล่าว่า นายช่างเอกจางหนานหยางไดส้ร้างสวนอี4หยวนโดยการว่าจา้ง
ของตระกูลพานแห่งราชสํานกัหมิง สวนภูผา-ป่าเขียวแห่งนี4 งดงามตระการตา
ไปด้วยภูเขาจาํลอง สระปลาหลีฮื4อ กาํแพงสลกัรูปมงักรและเก๋งจีนอีกหลาย
หลงัที�เชื�อมต่อกันด้วยสะพานซิกแซกหลายสายและช็อปปิ4 งสินคา้พื4นเมือง
มากมาย นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี(ยว หรือตลาดร้อยปี ให้ท่านไดอิ้สระ ชอ้ปปิ4 งสินคา้พื4นเมืองและขนม
ต่างๆ ของเมืองเซี�ยงไฮเ้พื�อเป็นของฝากและของที�ระลึก หรือชิมซาลาเปา เสี�ยวหลงเปาร้านขึ4นชื�อที�สุดในเซี�ยงไฮไ้ด้
ตามอธัยาศยั... 

คํ(า บริการอาหารคํ(า  ณ ภัตตาคาร เมนูสุดพิเศษ กุ้งมังกรซีฟู้ด, กุ้งมังกรอบบะหมี(, ปลากุ้ยหยูนึ(งซีอิ+ว, ซี(โครงหมูทอด
กระเทียม, ไก่แดงป้ายทอง, ผดัซีฟู้ดรวมมิตร, เป๋าฮื+อสดอบเต้าซี(, ปูแดงผดัขิงอ่อน, หอยเชลล์อบกระเทียม, ผดัผกั
ตามฤดูกาล, ซุปตุ๋นเห็ดรวม, ข้าวผดัหยางโจว, เพิ(มความสดชื(นด้วย โค้ก, เบียร์ท้องถิ(น นํ+าและนํ+าเยน็ 

19.30 น. นาํท่านชม ERA INTERSECTION OF TIME ชม โชวอ์นัตระการตา ตื�นเตน้ 
สวยงาม ชมการขบัมอเตอร์ไซด์ 4 คนั ในลูกโลกเหล็กและมี ชื�อเสียงคณะหนึ� งใน 
ประเทศจีน 
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ที(พกั INTERCONTINENTAL EXPO HOTEL    (CONFIRM!!) 
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที(หกของการเดนิทาง  (6)   หาดไว่ทาน - อุโมงเลเซอร์ - หอไข่มุก – สนามบิน – สุวรรณภูม ิ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน เพลิดเพลินกบับรรยากาศ 2 ขา้งริมแม่นํ4 าชมตึกที�ร่วมสมยั สวยงาม จากนั4นนาํ
ท่านลงสู่อุโมงค์เลเซอร์ มุดใตน้ํ4 าเพื�อขา้มไปอีกฝั�งระหวา่งทางท่านจะไดช้มการเล่นแสงเลเซอร์สุดตระการตา
ตลอดเส้นทาง เมื�อโผล่มาอีกด้านหนึ� งของแม่นํ4 า นําท่านขึ4 นสู่ หอไข่มุก 
ตั4งอยูฝั่�งผู่ตงริมแม่นํ4 าหวงัผู่  เขตลู่เจียจุ่ย แลว้เสร็จเมื�อ ค.ศ.1993 มีความสูง 
468 เมตร นับเป็นหอ TV ที�สูงที�สุดในเอเชียและสูงอนัดบั 3 ของโลก หอ 
TV ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยูต่่างมุมต่างระดบั ลูกเหล็กกลมที�
อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที�กวา้งขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของ

เซี�ยงไฮไ้ดทุ้กดา้น ปัจจุบนัหอไข่มุกถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเซี�ยงไฮอี้กดว้ย... 
เที(ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์นานาชาตบินหอไข่มุก 

...ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน  
17.25 น.  นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิโดยเที�ยวบินที� TG665 การบินไทย 
21.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

อิลทิ ฮอลเิดย์... ดูแล กนัและกนั 
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อตัราค่าบริการ 
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 
มตีัjวแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ 

59,900.- 

58,900.- 

57,900.- 

56,900.- 

11,500.- 

17,000.- 

57,900.- 

56,900.- 

55,900.- 

54,900.- 

11,500.- 

17,000.- 

58,900.- 

57,900.- 

56,900.- 

55,900.- 

11,500.- 

17,000.- 

หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดงักล่าว สําหรับจาํนวนผู้เดนิทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ+นไป 
อตัราค่าบริการสําหรับจาํนวนผู้เดนิทาง(ผู้ใหญ่) 10ท่าน ทางบริษทัขอเปลี(ยนแปลงอตัราค่าบริการเพิ(มขึ+นท่านละ 5,000 บาท 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิl การเปลี(ยนแปลงค่าบริการ หากมผู้ีเดนิทางไม่ครบตามจาํนวน 
 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 
ประเภทผู้เดนิทาง 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 (ได้รับคะแนนเพิ(ม) 
มตีัjวแล้ว (ผู้ใหญ่)  ได้รับคะแนน 

579 

569 

559 

549 

115 

409 

579 

569 

559 

549 

115 

409 
- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที(ได้รับเป็นไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลกั 
 
 

อตัราค่าบริการ สําหรับวนัที( 10-15 เมษายน 2558 
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 
มตีัjวแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ 

62,900.- 

61,900.- 

60,900.- 

59,900.- 

13,500.- 

19,000.- 

60,900.- 

59,900.- 

58,900.- 

57,900.- 

13,500.- 

19,000.- 

61,900.- 

60,900.- 

59,900.- 

58,900.- 

13,500.- 

19,000.- 
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หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดงักล่าว สําหรับจาํนวนผู้เดนิทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ+นไป 
อตัราค่าบริการสําหรับจาํนวนผู้เดนิทาง(ผู้ใหญ่) 10ท่าน ทางบริษทัขอเปลี(ยนแปลงอตัราค่าบริการเพิ(มขึ+นท่านละ 5,000 บาท 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิl การเปลี(ยนแปลงค่าบริการ หากมผู้ีเดนิทางไม่ครบตามจาํนวน 
 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 
ประเภทผู้เดนิทาง 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 (ได้รับคะแนนเพิ(ม) 
มตีัjวแล้ว (ผู้ใหญ่)  ได้รับคะแนน 

609 

599 

589 

579 

135 

419 

609 

599 

589 

579 

135 

419 
- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที(ได้รับเป็นไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลกั 
 
อตัราค่าบริการนี+รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื�องบิน ไป –กลบัชั4นทศันาจรตามเสน้ทาง และสายการบินที�ไดร้ะบุไวใ้นรายการ พร้อมค่าภาษสีนามบินทุกแห่ง 

2. ค่าที�พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกที์�คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื�อนไขตามกรมธรรม ์
 

อตัราค่าบริการนี+ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 

3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีนํ+ามนัที(ทางสายการบินเรียกเกบ็เพิ(มอกี 

 
เงื(อนไขการชําระเงนิ : สาํหรับการจอง กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท  
ชาํระยอดทั4งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั 

• ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั�งจ่ายในนาม บริษัท อลิทิ ฮอลเิดย์ แอนด์ เอเยนซี( (ประเทศไทย)  จาํกดั 

• ชาํระโดยเงินสด 

• ชาํระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6619788) 
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ชื�อบญัชี  บริษัท อลิทิ ฮอลเิดย์ แอนด์ เอเยนซี( (ประเทศไทย) จาํกดั 

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

 
หมายเหตุและเงื(อนไขในการรับบริการ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิJ ไม่รับท่านผูเ้ดินทางที�เคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที�รังเกียจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื�มสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอื้�น, หรือพยายามสร้างความ
วุน่วายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั4งนี4 เพื�อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิJ ไม่รับท่านผูเ้ดินทางที�มีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั4งนี4 เพื�อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกใน
ครรภ ์

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิJ ไม่รับท่านผูเ้ดินทางที�มีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื�นเพื�อไปทาํงาน หรือเพื�อการอื�นใดอนั
มิใช่การท่องเที�ยว 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิJ ในการพิจารณาใหห้รือไม่ให้บริการแก่ท่านที�ตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์
เพื�อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านที�ตอ้งใช้
รถเขน็ ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิJ ในการพิจารณาใหห้รือไม่ให้บริการแก่ท่านที�มีเด็กทารกอายตุ ํ�ากวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณา
แจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื�อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู ้
เดินทางท่านอื�น ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิJ ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที�เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือ
บางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิJ ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที�จองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาที�กาํหนด 
ใหแ้ก่ลูกคา้ท่านต่อไปที�แจง้ชื�อรอไว ้ทั4งนี4 เพื�อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื�น 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิJ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผูเ้ดินทางตํ�ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัร์อื�นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีที�ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิJ ในการหกัเงินค่าใชจ่้าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วนั  ขอสงวนสิทธิJ ในการคืนเงินมดัจาํ  
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที�ท่านขอเปลี�ยนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวซ่ีาไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิJ ในการคิดค่าใชจ่้าย
เพิ�ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื�นวซ่ีาและค่าเปลี�ยนชื�อตัFวเครื�องบินเท่านั4น เวน้แต่ตัFวเครื�องบินที�ไม่อนุญาตใหเ้ปลี�ยนชื�อหรือ
คืนตัFว 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิJ ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาในทุกกรณี หากมีการยื�นวซ่ีาแลว้ 
12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิJ ไม่รับผิดชอบต่อการที�ท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ  อนัเนื�องมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิ�งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง
เสื�อมเสีย รวมถึงการที�มิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที�ยวบิน 

13. สาํหรับท่านผูเ้ดินทางที�ประสงคจ์ะซื4อตัFวเครื�องบินภายในประเทศเพิ�มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการ
ใด ๆ ที�ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อน เพื�อขอคาํยืนยนัสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์นั4นๆ หากท่านผู ้
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เดินทางซื4อตัFวหรือชาํระค่าใชจ่้ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นั4น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิJ ไม่รับผิดชอบสาํหรับค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ4น 

14. บริษทัฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที�ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั หากท่านเห็นวา่รายการ
ท่องเที�ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี�ยนแปลงของโรงแรมที�พกั หรือการ
ปรับเปลี�ยนรายการท่องเที�ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิJ ขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่นอ้ยกวา่  7  วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยติุ เวน้แต่ ในกรณีที�
เกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ
, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิJ ในการเปลี�ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั4งนี4 เพื�อคาํนึงถึง
ความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากที�สุด 

15. สถานที�ท่องเที�ยวที�ระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษทัฯ จะ
คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามที�ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที�นั4น ๆ หรือจะสลบัปรับเปลี�ยนรายการเพื�อให้ท่านสามารถเขา้
ชมได ้  แต่ในกรณีที�มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื�นใดเกิดขึ4นระหว่างการเดินทางทาํให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยว
ดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิJ ไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิJ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดขึ4นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเนื�องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเที�ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที�บริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่าน
สามารถเลือกใชข้องกาํนลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ตาํแหน่งที�นั�งบนเครื�องบินเป็นไปตามเงื�อนไขตัFวเครื�องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือก
ตาํแหน่งที�นั�งไดเ้อง ทั4งนี4 บริษทัฯ จะพยายามจดัที�นั�งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที�สุดภายใตล้กัษณะ
ตาํแหน่งที�นั�งแบบหมู่คณะที�สายการบินจดัใหม้า 

19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยนิดีที�ไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางที�เชื�อมั�นในมาตรฐานของบริษทัฯ ซึ� งประสงคจ์ะเดินทาง
ไปท่องเที�ยวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวถีิชีวติตลอดจนวฒันธรรมของประเทศที�ท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เมื(อท่านจองทวัร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื(อนไขที(บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
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เอกสารการยื(นวซ่ีาจีน 
 

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 และตอ้งไม่ใช่สติnกเกอร์ หรือ

รูปพริ4นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที�ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื�นวซ่ีา กรุณา
เตรียมหนงัสือรับรองตน้สงักดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือเดินทาง 

5. กรอกใบขอ้มูลส่วนตวัที�ทางบริษทัใหลู้กคา้กรอกใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง 
6. สาํหรับผูที้�เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้  ถ่ายสาํเนาหนา้วซ่ีาที�เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนไม่เกนิ 2 ปี ขอใหถ่้ายสาํเนาหนา้วซ่ีา

จีนที�ใชเ้ดินทางครั4 งล่าสุด***หา้มตํ�ากวา่ปี 2010 (กรณีวซ่ีาจีนอยูใ่นหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ขอใหถ่้ายเอกสารหนา้หนงัสือ
เดินทางเล่มเก่าและหนา้วซ่ีาจีนที�ใชเ้ดินทางครั4 งล่าสุดแนบมาดว้ย) 

7. สาํหรับผูที้�ไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน ถา้ภายใน 2 ปี ไม่เคยเดินทางเขา้จีน ตอ้งใชสํ้าเนาสมุดบญัชีเงนิฝากออมทรัพย์ 
8. กรณีบุคคลทั�วไป  

สําเนา สมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์อยา่งตํ�า 3 เดือน ควรปรับยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั (สาํเนา) หรือ STATEMENT ตวั
จริง ที�ขอจากธนาคาร ยอ้นหลงั อยา่งตํ�า 3 เดือน 

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

10. กรณีผูสู้งอาย ุ(60 ปี ขึ4นไป)  
สําเนา สมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์อยา่งตํ�า 3 เดือน ควรปรับยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั 
**หมายเหตุ : ถ้าผู้สูงอายุที(ไม่มสีมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้ญาตหิรือบุคคลอื(น (ระบุความสัมพนัธ์) ทาํหนังสือรับรองออก
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางครั+งนี+และขอให้ถ่ายสําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ที(รับรอง ประเภทออมทรัพย์ อย่างตํ(า 3 เดอืน ควร
ปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน** 

11. ในกรณีที�เป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ขอหนงัสือรับรองการทาํงาน และ สมุดบญัชีเงินฝาก ตวัจริง  
12. ในกรณีที�เป็น พระภิกษุ ตอ้งใชส้มุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ตวัจริง เท่านั4น ไม่มีขอ้ยกเวน้ 
13. ผูที้�ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการหรือใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบ

ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเองวซ่ีา และ กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง เพราะหากท่านทาํบตัรหายในระหวา่ง
เดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ 

15.    กรณีหนงัสือเดนิทางชาวต่างชาต ิ(สําคญั) 
I. ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย

เท่านั4น 
II. สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

III. หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 
IV. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื�องจากผู ้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีน 
 

*** โปรดทาํความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื(นวซ่ีาใหม่ 
การเรียกขอเอกสารเพิ(มเตมิหรือเปลี(ยนระเบียบการยื(นเอกสาร เป็นเอกสิทธิlของสถานทูต และบางครั+งบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า  *** 
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