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สุดยอดของโปรแกรมปกก่ิง “(เที่ยว)ครบ (เต็ม)อ่ิม (พัก)หรู” 

เยือนแผนดินถิ่นมังกร ดินแดนแหงอารยธรรมนับพันป 
ข้ึนกระเชาสู กําแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก - ตื่นตา กับ การแสดงกายกรรมปกก่ิง 

เสริฟอาหารเลิศรส เปดปกก่ิง – ซีฟูดกุงมังกร - บุฟเฟตเทปนยากิ - บุฟเฟตนานาชาต ิ
พักโรงแรมระดับ 5 ใจกลางปกก่ิง เพ่ือการพักผอนท่ีสมบูรณแบบ 

เดินทางสะดวกสบาย โดย สายการบินไทย พรอมการบรกิารสุดประทับใจ 
 

กําหนดการเดินทาง     13-17 พฤษภาคม, 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 
     17-21 มิถุนายน, 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558   
วันแรกของการเดินทาง  (1)   กรุงเทพฯ – ปกก่ิง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) - ถนนโบราณเฉียนเหมิน 

21.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร สายการบิน  ไทยแอร
เวย โดยมีเจาหนาที่จากบริษัท คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใหแกทาน 

10.10 น.  ออกเดินทางสู กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน ไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG 614 
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

พิธีการทางศุลกากรเรียบรอยแลว 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร รานเศรษฐีชาวบาน บริการทานดวย **เปดปกก่ิง เมนูอาหารอันขึ้นช่ือของกรุง
ปกก่ิง** เสิรฟพรอม  ออรเดิรฟ 4 อยาง ซุปหอยงวงชางตอนรับแขก ปลากุยหยูนึ่งซีอ้ิว กุงใหญทอดรูปหางนกยูง ผัด
เอ็นหอยใหญ ผัดไกเสฉวน ซ่ีโครงหมูอบประจําราน คะนาผัดเนื้อหอยทะเล  ผัดรวมเพื่อสุขภาพ หมูทอดสูตรเฉพาะ
ราน หวยซัวหรือสัปรสเชื่อม ขาวผัดหยางโจว เพิ่มความสดชื่นดวย โคก, เบียรทองถิ่น น้ําชา และนํ้าเย็น 

 จากน้ันนําทานชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) สถานที่ทองเที่ยวแหงใหมลาสุดของปกกิ่ง เปดใหเที่ยว
ชมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพ่ือรับนักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่เขา
รวมพิธีแขงขันกีฬาโอลิมปก 2008 หลังจากรัฐบาลปกกิ่งไดปด
ปรับปรุงบูรณะ และกอสรางสถาปตยกรรมอาคารบานเรือนในยุค
สมัยราชวงศชิง ราชวงศสุดทายกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
โดยจําลองบรรยากาศเกาๆ สมัยราชวงศชิง บริเวณสองฝงถนน มีทั้ง
ภัตตาคาร รานคาจําหนายสินคาพื้นเมืองและสินคาของที่ระลึกใน
รูปแบบของปกก่ิง 
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พักที่     RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL ระดับ 5 ดาว (มี WIFI ภายในหอง) 
 
 
 
 

 
 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง  (2)   จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูกง - หอฟาเทียนถาน - กายกรรมปกกิ่ง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 นําทานชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสท่ีใหญที่สุดในโลกและเปนศูนยกลางของกรุงปกก่ิง สถานที่
จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสวันสําคัญตางๆ ถายรูปคูกับอนุสาวรียวีรชน ศาลาประชาคม หอที่ระลึก
ทานประธานเหมาเจอตุง จากน้ันนําทานสู พระราชวังตองหาม 
“พระราชวังกูกง” หรือ THE FORBIDDEN CITY สรางข้ึน
ในค.ศ.1406 ในสมัยจักรพรรดิ หยงเลอ มีตําหนักใหญเล็กรวม 
9,999 หอง เปนที่ประทับและวาราชการของจักรพรรดิ 24 

พระองค ในราชวงศหมิงและราชวงศชิงชมโบราณสถานและส่ิงกอสรางอัน
ทรงคุณคาทางประวัติศาสตรและการเมือง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลาซุนหยูนึ่งเตาซ่ี, หานยางกวางตุง, ผัดไกบานไฟแดง, กุงอบวุน
เสน, หมูเคาหยกเผือก, ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม, เตาหูทรงเคร่ืองกวางตุง, ซุปเปดตุนฟกเขียว, เพิ่มความสดชื่นดวย
โคก, เบียรทองถิ่น นํ้าชา และน้ําเย็น 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู หอฟาเทียนถาน ตั้งอยูทางทิศใตของกรุงปกก่ิง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 273 เฮกตาร เปนสถานซ่ึง
จักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนท่ีบวงสรวงเทพยดา ในระยะยางเขาฤดูหนาวถึงเดือนอายตาม
จันทรคติทุกป พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงท่ีนั่นเพื่อใหการเก็บเก่ียวไดผลอุดม หอ
บวงสรวงเทวดาฟาซ่ึงในสมัยราชวงศ  ภายในบริเวณหอฟาเทียนถาน 
ประกอบดวยตําหนักฉีเหนียนเต้ียน ลานหยวนชิว และตําหนักหวงฉงอ่ี ซ่ึง
ตําหนักนี้ลอมรอบดวยกําแพงเตี้ยๆ กําแพงน้ีสรางถูกตองตามหลักวิชาวาดวย
เสียง จึงสะทอนเสียงไดจนเปนที่เลื่องลือ เม่ือสองคนยืนอยูที่กําแพงคนละ
ฟาก คนหนึ่งพูดใสกําแพงเบาๆ อีกคนหนึ่งเอาหูแนบกับกําแพง ก็จะไดยิน
เสียงพูดจากฝายตรงกันขาม... 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย **ซีฟูดกุงมังกร** ออรเดิรฟรวมมิตรแตจิ๋ว, ปลากุยหยูนึ่งซีอ้ิว, กุง
มังกรอบกับบะหม่ี, หอยเชลลอบวุนเวน, เปาฮือสดอบเนย, กุงทอดกระเทียม, ซ่ีโครงหมูอูซี, หมูสามชั้นอบผักดอง
แตจิ๋ว, ผัดผักตามฤดูกาล, ซุปกระเพาะหมูตุนเยื่อไผ เพิ่มความสดชื่นดวย โคก, เบียรทองถ่ิน นํ้าชา และน้ําเย็น 
หลังอาหารนําทานชม ความตระการตา ของ คณะกายกรรมปกก่ิง ท่ีมีชื่อเสียง
โดงดัง เพลิดเพลินกับการแสดงที่หลากหลาย ที่ออนชอย งดงาม และตื่นตาตื่น
ใจ การแสดงแตละชุดจะแสดงถึงทวงทาที่ออนชอยและความแข็งแรงของ
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นักแสดง จึงสามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี ถือเปนอีกหนึ่งการแสดงที่หามพลาดชมเม่ือมา
ปกกิ่ง  

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

 

 

 
วันท่ีสามของการเดินทาง  (3)   สนามกีฬาโอลิมปครังนก – รานบัวหิมะ - พระราชวังฤดูรอน – THE PLACE  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทาน ผานชมและถายรูปหนาสนามกีฬาโอลิมปครังนก สนามกีฬาโอ
ลิมปครังนก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด Herzog & de 
Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซ่ียม” พยายาม
ใหเอ้ืออํานวยตอส่ิงแวดลอม ในสนามจุได 91,000 ท่ีนั่ง ใชจัดพิธีเปด-ปด
การแขงขันโอลิมปก 2008 มีลักษณะภายนอกคลายกับ ”รังนก” ที่มีโครง
ตาขายเหล็กเหมือนก่ิงไม เพดานและผนังอาคารที่ทําดวยวัสดุโปรงใส อัฒจันทรมีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคลายกับ
พระราชวังตองหามของจีน ซ่ึงใหกล่ินอายงดงามแบบตะวันออก ผานชมสระวายน้ําแหงชาติ สรางข้ึนเหนือ
จินตนาการคลาย “กอนน้ําส่ีเหล่ียมขนาดใหญ” ซ่ึง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเปนโครงราง 
เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือใหดูเหมือนน้ําท่ีสุด และใชเทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟสิกสจาก Dublin’s Trinity 
College ท่ีทําใหกําแพงอาคารดูเหมือนฟองนํ้าที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา สามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจาก
แผนดินไหวได จากนั้นนําทานสู รานบัวหิมะ สินคาข้ึนชื่อของเมืองจีน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลาตาเดียวนึ่งซีอ้ิว, กุงสองรส (ลวก+อบเกลือ) หอยนางรมอบ
วุนเสน ไกยางฮองกง คอหมูยางมาเกา เปดกวางตุง ผัดปลาหมึกรวมมิตร ผักกาดขาวอบวุนเสน ซุปซีฟูด หมั่นโถวจิ้ม
นมขน เพ่ิมความสดชื่นดวย โคก, เบียรทองถิ่น น้ําชา และน้ําเย็น 

  นําทานเดินทางสู  พระราชวังฤดูรอน หรือ“อี้ เหอ หยวน”แปลวาอุทยานเพ่ือ
พลานามัยอันผสมกลมกลืนกันไดดวยดี สรางข้ึนประมาณ 800 ป ในสมัย
ราชวงศจิ๋น แตผูที่ทําใหส่ิงกอสรางน้ีสวยงามเปนที่เล่ืองลือ คือพระนางซูสี
ไทเฮาแหงราชวงศชิง ชมความงดงามของทะเลสาบคุนหมิง ซ่ึงเกิดจาก
แรงงานคนขุดข้ึนมา แลวเอาดินท่ีขุดพูนข้ึนไปเปนเนินเขาขางทะเลสาบน้ันเอง 
ผูสรางคือฮองเตเฉียนหลงใชในการฝกซอมทัพเรือ ชมระเบียงที่ยาวที่สุดใน
โลกกวา 700 เมตร และเรือหินออนท่ีสรางข้ึนโดยใชงบประมาณของกองทหารเรือ นําทานสู THE PLACE แหลงช
อปปงที่ใหม ท่ีวัยรุนนิยมเดินในยามคํ่าคืนและจุดนาสนใจท่ีสุดของสถานท่ีแหงนี้ก็คือ จอ LCD ที่ยาวท่ีสุดในโลกบน
หัวตลาดทางเดิน ถนน ชอปปงเม่ือดูในยามคํ่าาคืนจะมีความรูสึกถึงความอลังการ และความแปลกใหม 
 



THE BEST OF BEIJING 5D4N_TG_May - Jun. 2015 4 | P a g e  ELITE HOLIDAY… ดูแลกันและกัน 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เทปนยากิซีฟูดญ่ีปุน!! เสิรฟดวยซาซิมิ (ปลาแซลมอล, กุงหวาน, 
ปลาหมึกยักษ, ปลาฮามาจิ) ปงยาง (เปาฮ้ือสด, ปลาหิมะ, หอยเซลล, กุงสด, หอยนางรม, ปลาไข, ปลาไหลญ่ีปุน) เสต็ก
เน้ือ เสต็กแพะ เพิ่มเติมความสดชื่นดวย น้ําผลไม, ไวนแดง, เบียร แบบไมอ้ัน  

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

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4) วัดลามะ – ปเซ่ียะ – กําแพงเมืองจีน ดานปาตาหลิง (น่ังกระเชา) - หวังฟูจ่ิง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาเยี่ยมชม วัดลามะ หรือ ท่ีรูจักกันในนาน หยงเหอกง วัง
องคชาย 4 หลายๆทานอาจจะสงสัยวา ทําไมจึงมีคําวา วัด และ วัง 
(กง ในภาษาจีน มีความหมายวา วัง) อยูในสถานที่เดียวกัน เม่ือเรา
ยอนกลับไปเม่ือ 314 ปท่ีแลว สถานที่แหงนี้ เปนวังที่ประทับของ
พระราชโอรสองคที่ 4 ของคังซีฮงเต พระนามวา หยงเจิ้ง เมื่อทาน
ไดข้ึนครองราชย ไดประทานพื้นท่ีสวนหน่ึงของวังแหงนี้ใหกับ ลา
มะ นิกายจีวรเหลือง ตอมาจึงประทานพ้ืนท่ีทั้งหมดใหกับศาสนา 
แลวเปลี่ยนชื่อสถานท่ีแหงน้ีเปน วัดลามะ ดังนั้นไมวาจะเปนความสําคัญทางประวัติศาสตร หรือวาความศักดิ์สิทธ์ิของ
สถานที่แหงน้ีแลว ก็ทําใหเปนอีกสถานที่ที่ควรคาแกการเขาเย่ียมชม นอกจากน้ีภายในวัดลามะแหงน้ี ยังมี 1 ใน 3 ส่ิง
สุดยอดแหงปกกิ่ง น่ันคือ กระถางธูปสัมฤทธ์ิสามขา สมัยเฉียนหลงฮองเต ซ่ึงลวดลายของกระถางจะมีความประณีต 
และงดงามเปนอยางมาก ไฮไลทอีกอยางหนึ่งของวัดแหงน้ีคือ ภูเขาอรหันตขนาดใหญที่แกะสลักจากไมกฤษณา สูงถึง 
34 เมตร ภายในบรรจุพระอรหันตที่ทําจาก ทองคํา เงิน ทองสัมฤทธ์ิ เหล็กและดีบุก จํานวน 449 รูป  ดานหนาทานยัง
จะไดพบกับความสวยงามของอางไมที่ใชสรงนํ้าของเฉียนหลงฮองเต หลังประสูติ 3 วัน ลวดลายบนอางไมไดเลา
เรื่องราวของปลาที่กระโดดขามประตูแลวกลายรางเปนมังกรไดอยางสวยงาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลาทอด, ปลาราดซอสสามรส, เปดรมควัน, ขาหมูน้ําแดง, ไก
บานปรุงสมุนไพร, หมูกระบอกไมไผ, ผัดเห็ดรวมมิตร, ผัดผักตามฤดูกาล, ซุปเปรี้ยวหวาน, เกี๊ยวปกกิ่ง เพิ่มความสด
ชื่นดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําชา และนํ้าเย็น 
นําทานเขาชม ผีซิว หรือ ปเซ๊ียะ  ถือเปนสัตวเทพชนิดหน่ึง เลากันวาเปนลูกตัวที่เกาของมังกร ผีซิวเปนสัตวดุรายชนิด
หน่ึง แบงเปนเพศผู เพศเมีย เพศเมียเรียกวา “ผี” สวนเพศผูเรียกวา 
“ซิว” กลาวกันวา ผีซิวตัวผูจะหาทรัพย สวนตัวเมียจะเฝาทรัพย 
ดังนั้นคนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไวเปนคู ที่คนจีนเชื่อวาจะนําเงินทอง
และโชคลาภใหกับผูเปนเจาของ และชวยเก็บรักษาทรัพยที่หามาได 
นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน ดานปาตาหลิง โดยกระเชา ตั้งอยู
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือหางจากกรุงปกกิ่ง 90 กม. ชมชีวิตความ
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เปนอยูของชาวปกก่ิงและสองขางทางท่ีอุดมสมบูรณบนที่ราบสูงมองโกล และผานเสนทางรถไฟทรานไซบีเรียที่ยาว
ที่สุดในโลก สัมผัสกับความมโหฬารและความยิ่งใหญของกําแพงมรดกโลกที่สรางดวยเลือดเนื้อและชีวิตของผูคนนับ
ลานในสมัยจักรพรรดิ์ฉินซีฮองเต ซ่ึงยังคงครองความย่ิงใหญจนปจจุบัน เปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก สถานที่
แหงน้ีทานจะไดสัมผัสกําแพงเมืองจีนอยางถึงจุดสูงสุด และพรอมกับวิวทิวทัศน ที่สวยงามทานจะไดเห็นส่ิง
มหัศจรรยหนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สรางข้ึนดวยแรงงานของคนนับหม่ืนคน มีความยาวกวา 6,350 ก.ม.
กอสรางข้ึนครั้งแรกเม่ือประมาณกวา 2,000 ปกอน โดยเมืองตางๆ แตเม่ือจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผูรวบรวมประเทศจีนใหเปน
ปกแผนไดครองแผนดิน จึงส่ังใหเชื่อมกําแพงเมืองตางๆเขาดวยกัน ตัวกําแพงสูง 7 เมตร กวาง 6 เมตร วากันวา ถานํา
วัสดุที่ใชกอสรางกําแพงแหงนี้มาสรางกําแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร  จากน้ันนําทานสู ถนนหวังฟูจ่ิง ซ่ึง
เปนศูนยกลางสําหรับการชอปปงท่ีคึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปกกิ่งรวมทั้งหางสรรพสินคาชื่อดังตางๆ ศูนยกลาง
ความบันเทิงมากมาย เชิญทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า กับบุฟเฟตนานาชาติภายในโรงแรม!! 
พักที่     RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL ระดับ 5 ดาว (มี WIFI ภายในหอง) 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีหกของการเดินทาง   (6)     ตลาดรัสเซีย  – กรุงเทพฯ  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ตลาดรัสเซีย ซ่ึงชื่อ “ตลาดรัสเซีย” มีที่มาจากตอนที่สหภาพโซเวียตลมสลายใหมๆ คนรัสเซียจะเดิน

ทางเขามาหาซ้ือสินคากันที่น่ีมากเพ่ือนําไปขายทํากําไรท่ีรัสเซียอีกที แหลงชอปปงที่อยูบนถนนยาวกวา 400 เมตร ให
ทานเลือกซ้ือสินคาเลียนแบบแบรนดเนมดัง อาทิ หลุยสวิตตอง, พราดา, เฟอรรากาโม, เวอรซาเช เปนตน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย สุกี้เห็ดเพ่ือสุขภาพ อ่ิมอรอยกับ นํ้าซุปไกดํา, เน้ือแพะ, เนื้อวัว, 
เน้ือหมู, เนื้อไก, เห็ดปา 8 ชนิด, ผักนานาชนิด, บะหมี่หยก เพ่ิมความสดชื่นดวย โคก, เบียรทองถิ่น น้ําชา และน้ําเย็น 

  ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบิน… 
17.05 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ ฯ  โดย สายการบิน ไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG 615 
21.20 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
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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 

49,900.-
48,900.- 
47,900.- 
46,900.- 
10,000.- 
15,000.- 

47,900.- 
46,900.- 
45,900.- 
44,900.- 
10,000.- 
15,000.- 

48,900.-
47,900.- 
46,900.- 
45,900.- 
10,000.- 
15,000.- 

 

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 ) 
พักเด่ียวเพ่ิม (ไดรับคะแนนเพ่ิม) 

มีตั๋วแลว (ผูใหญ)  ไดรับคะแนน 

479
469 
459 
449 
100 
329 

479
469 
459 
449 
100 
329 

- 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 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 

2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

3. คาทําหนังสือเดินทาง / ตอหนาเลมหนังสือเดินทาง 

4. คาภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
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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 ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีเคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่รังเกียจของ

คนสวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน, หรือพยายามสรางความวุนวายใน
คณะทัวร ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีอายุครรภเกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกใน
ครรภ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอ่ืนเพื่อไปทํางาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใช
การทองเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือ
หาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานที่ตองใชรถเข็น 
ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

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

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่เปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบาง
เสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหแก
ลูกคาทานตอไปที่แจงชื่อรอไว ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน
เดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอ่ืนทดแทนหากทานตองการ 

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

10. ในกรณีที่ทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจาย
เพิ่ม เฉพาะคาธรรมเนียมในการยื่นวีซาและคาเปล่ียนชื่อตั๋วเครื่องบินเทาน้ัน เวนแตตั๋วเครื่องบินที่ไมอนุญาตใหเปล่ียนชื่อหรือ
คืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 
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12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล
สวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเส่ือม
เสีย รวมถึงการที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด 
ๆ ที่กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรนั้นๆ หากทานผู
เดินทางซ้ือตั๋วหรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรนั้น ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการ
ทองเที่ยวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน
รายการทองเที่ยวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอย
กวา  7  วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีที่เกิดเหตุจําเปนหรือ
สุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหา
การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อคํานึงถึงความ
ปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากที่สุด 

15. สถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะ
คืนเงินคาเขาชมใหแกทานตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหทานสามารถเขาชม
ได   แตในกรณีท่ีมีเหตุลาชาหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ทองเท่ียวดังกลาวได 
โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง 

17. ของกํานัลตาง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทานสามารถ
เลือกใชของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย 

18. ตําแหนงที่นั่งบนเคร่ืองบินเปนไปตามเง่ือนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือก
ตําแหนงที่น่ังไดเอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีท่ีสุดภายใตลักษณะ
ตําแหนงที่น่ังแบบหมูคณะท่ีสายการบินจัดใหมา 

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจะเดินทางไป
ทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทางไป 

20. เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
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เอกสารการย่ืนวีซาจีน 
 

1. พาสปอรตตัวจรงิ ตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม  
3. สําเนาบัตรประชาชน 
4. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือ

รูปพริ้นซ จากคอมพิวเตอร **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน ** ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณาเตรียม
หนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง 

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 ทานจะตองรับผิดชอบใน

การอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเองวีซา และ กรุณาดูแลบัตรของทานเอง เพราะหากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง 
ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 สัปดาห 

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

เทานั้น 
II. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 

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

จะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
 

*** โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม 
การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา  *** 
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