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อิลทิ ฮอลเิดย ์“ ดูแล...กันและกัน” 

 
 

 
สมัผัสความพรีเมี!ยม ทุกย่างก้าว... บนดินแดนอารยธรรมนับพันปี 

แต่งเติมอาหารใจ บนเส้นทางสดุคลาสสคิ  กบั เรื!องเล่าความยิ!งใหญ่แห่งแดนมังกร จากอดีตสู่ปัจจุบัน ณ ปักกิ!ง 
กาลเวลาที!หมุนเรว็กว่าทุกแห่งในจีน ยลโฉมเมืองแห่งอนาคต ณ เซี!ยงไฮ้  

เตม็อิ!มกบัอาหารเลิศรส กบั เป็ดปักกิ!งร้านดัง - ซีฟู้ดกุ้งมังกร - เทปันยาก ิซีฟู้ดญี!ปุ่น - บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด 
ใส่ใจทุกการเดินทางโดยสายการบินไทย และ โรงแรมระดับ 5 ดาว ใจกลางแหล่งช้อปปิG ง  

พร้อมการบริการดั!งคนพิเศษ เพราะเรา “ดแูล...กนัและกนั” ตลอดการเดินทาง 
  

กําหนดการเดินทาง       16-21 มิ.ย  / 26 มิ.ย- 1 ก.ค 58 
วนัแรกของการเดินทาง  (1)   กรุงเทพฯ – ปักกิ$ง  
21.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั(น 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบิน 

ไทยแอรเ์วย ์โดยมเีจ้าหน้าที!จากบริษัท คอยให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวกให้แก่ท่าน 
23.50 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงปักกิ$ง สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยสายการบนิ ไทย แอรเ์วย ์เที!ยวบนิที! TG 674 
 

วนัที$สองของการเดินทาง  (2)   จตุัรสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงักูก้ง – พระราชวงัฤดูรอ้น – หวงัฟู่จิ$ง 
05.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาติกรุงปักกิ!ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง

และพิธกีารทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
เชา้  บริการอาหารเช้า  บริการท่านด้วย ติ$มซํา โจ๊กไข่เยี$ยวม้า เกีA ยวซ่า ปอเปีA ยะทอด ซาลาเปาไส้หมู 

ซาลาเปาไสค้รีม ขนมจีบไสห้มู ปาท่องโก ๋ซี$โครงหมูนึ$งเตา้ชี$ ผดัผกัคะนา้ 
นาํท่านชม จตุัรสัเทียนอนัเหมิน จัตรัุสที!ใหญ่ที!สดุในโลกและเป็นศูนย์กลางของกรงุปักกิ!ง สถานที!
จัดพิธฉีลองเนื!องในโอกาสวันสาํคญัต่างๆ ถ่ายรปูคู่กบัอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม หอที!ระลึก
ท่านประธานเหมาเจ๋อตุง จากนัGนนําท่านสู่ พระราชวัง
ต้องห้าม “พระราชวงักูก้ง” หรือ THE FORBIDDEN 
CITY สร้างขึGนในค.ศ.1406 ในสมัยจักรพรรดิ หยงเล่อ 
มีตาํหนักใหญ่เลก็รวม 9,999 ห้อง เป็นที!ประทบัและว่า

ราชการของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ชม
โบราณสถานและสิ!งก่อสร้างอนัทรงคุณค่าทางประวัตศิาสตร์และการเมอืง 

เที$ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ปลาตาเดียวนึ$ง
ซีอิ( ว, กุง้สองรส (ลวก+อบเกลือ), หอยนางรมอบวุน้เสน้คนละ 1 ตวั, ไก่ย่างฮ่องกง, คอหมูย่างมาเกา๊, เป็ด
ย่างกวางตุง้, ผดัปลาหมึกรวมมิตร, ผกักาดขาวอบวุน้เสน้, ซุปซีฟู้ด, หมั $นโถจิ( มนมขน้, เพิ$มความสดชื$นดว้ย 
โคก้, เบียรท์อ้งถิ$น นํ( าและนํ( าเย็น 
นาํท่านเดินทางสู่  พระราชวงัฤดูรอ้น หรือ“อี(  เหอ หยวน”แปลว่าอุทยานเพื!อพลานามัยอนัผสมกลมกลืนกนัได้
ด้วยด ีสร้างขึGนประมาณ 800 ปี ในสมยัราชวงศ์จิVน แต่ผู้ที!ทาํให้สิ!งก่อสร้างนีGสวยงามเป็นที!เลื!องลือ คอืพระนางซูสี
ไทเฮาแห่งราชวงศ์ชิง ชมความงดงามของทะเลสาบคุนหมงิ ซึ!งเกดิจากแรงงานคนขดุขึGนมา แล้วเอาดนิที!ขุดพูนขึGน
ไปเป็นเนินเขาข้างทะเลสาบนั!นเอง ผู้สร้างคือฮ่องเต้เฉียนหลงใช้ในการฝึกซ้อมทพัเรือ ชมระเบียงที!ยาวที!สดุใน
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โลกกว่า 700 เมตร และเรือหินอ่อนที!สร้างขึGนโดยใช้งบประมาณของ
กองทหารเรือ จากนัGนนาํท่านสู่ ถนนหวงัฟู่จิ$ง ซึ!งเป็นศูนย์กลางสาํหรับ
กา ร ช้ อป ปิG ง ที! คึ กคั กม ากที! สุ ด ของ เมื อ งหลว ง ปั กกิ! ง ร วมทัG ง
ห้างสรรพสนิค้าชื!อดังต่างๆ ศูนย์กลางความบันเทงิมากมาย เชิญท่าน
อสิระช้อปปิG งตามอธัยาศัย 

คํ $า บริการอาหารคํ $า ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย รา้นเศรษฐีชาวบา้น 
บริการท่านดว้ย เป็ดปักกิ$ง อาหารขึ( นชื$อของปักกิ$ง!! พรอ้มเสิรฟ์
เมนู ออรเ์ดิฟ 4 อย่าง ซุปหอยงวงชา้งตอ้นรบัแขก ปลากุย้หยูนึ$งซีอิ( ว กุง้ใหญ่ทอดรูปหางนกยูง ผดัเอ็นหอย
ใหญ่ ผดัไก่เสฉวน ซี$โครงหมูอบประจํารา้น คะนา้ผดัเนื( อหอยทะเล  ผดัผกัรวมเพื$อสุขภาพ หมูทอดสูตร
เฉพาะรา้น ห่วยซวัหรือสบัปะรดเชื$อม ขา้วผดัหยางโจว เพิ$มความสดชื$นดว้ย โคก้, เบียรท์อ้งถิ$น นํ( าชา และ
นํ( าเย็น 

พกัที$     RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL ระดบั 5 ดาว (มี WIFI ภายในหอ้ง) (CONFIRM!!) 
 
 
 
 

 
 
 

วนัที$สามของการเดินทาง  (3)   กําแพงเมืองจีน ด่านปาตา้หลิง (นั $งกระเชา้) – ตลาดรสัเซีย 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสู ่กําแพงเมืองจีน ด่านปาตา้หลิง โดยกระเชา้ ตัGงอยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือห่างจากกรงุ
ปักกิ!ง 90 กม. ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปักกิ!งและสองข้างทางที!อดุมสมบูรณบ์นที!ราบสงูมองโกล และผ่าน
เส้นทางรถไฟ ทรานไซบเีรียที!ยาวที!สดุในโลก สมัผสักบัความ
มโหฬารและความยิ!งใหญ่ของกาํแพงมรดกโลกที!สร้างด้วยเลือดเนืGอ
และชีวิตของผู้คนนับล้านในสมยัจักรพรรดิZฉินซีฮ่องเต้ ซึ!งยังคงครอง
ความยิ!งใหญ่จนปัจจุบนั เป็น 1 ใน 7 สิ$งมหศัจรรยข์องโลก สถานที!
แห่งนีG ท่านจะได้สมัผสักาํแพงเมอืงจีนอย่างถงึจุดสงูสดุ และพร้อมกบั
วิวทวิทศัน์ที!สวยงามท่านจะได้เหน็สิ!งมหัศจรรย์หนึ!งในเจด็ของโลก
ในยุคกลาง ที!สร้างขึGนด้วยแรงงานของคนนับหมื!นคน มคีวามยาวกว่า 6,350 ก.ม.ก่อสร้างขึGนครัGงแรกเมื!อ
ประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยเมอืงต่างๆ แต่เมื!อจักรพรรดิZจิVนซี ผู้รวบรวมประเทศจนีให้เป็นปึกแผ่นได้ครอง
แผ่นดนิ จึงสั!งให้เชื!อมกาํแพงเมอืงต่างๆเข้าด้วยกนั ตวักาํแพงสงู 7 เมตร กว้าง 6 เมตร  

เที$ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ปลานึ$งรวมมิตร, ขาหมูนํ( าแดง, ไก่อบ, เนื( อเป็ดผดัเห็ด
ป่า, หมอ้ไฟเห็ดหูหนูดํา, หมูผดัตน้กระเทียม, ผดัคะนา้กวางตุง้, ซุปเห็ดรวมมิตร เพิ$มความสดชื$นดว้ย โคก้, 
เบียรท์อ้งถิ$น นํ( าชา และนํ( าเย็น 
นาํท่านเดนิทางสู่ ตลาดรสัเซีย ซึ!งชื!อ “ตลาดรสัเซีย” มีที!มาจากตอนที!สหภาพโซเวียตล่มสลายใหม่ๆ คนรัสเซีย
จะเดนิทางเข้ามาหาซืGอสนิค้ากนัที!นี!มากเพื!อนาํไปขายทาํกาํไรที!รัสเซียอกีท ีแหล่งช้อปปิG งที!อยู่บนถนนยาวกว่า 400 
เมตร ให้ท่านเลือกซืGอสนิค้าเลียนแบบแบรนดเ์นมดงั อาท ิlouis vuitton, prada, ferragamo, Versace เป็นต้น  

คํ $า บริการอาหารคํ $า ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย สุกี( เห็ดเพื$อสุขภาพ อิ$มอร่อยกบั นํ( าซุปไก่ดํา, เนื( อแพะ, เนื( อ
ววั, เนื( อหมู, เนื( อไก่, เห็ดป่า 8 ชนิด, ผกันานาชนิด, บะหมี$หยก เพิ$มความสดชื$นดว้ย โคก้, เบียรท์อ้งถิ$น นํ( า
ชา และนํ( าเย็น 
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พกัที$     RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL ระดบั 5 ดาว (มี WIFI ภายในหอ้ง)  (CONFIRM!!) 
 
 
 
 

 
 
 
วนัที$สี$ของการเดินทาง  (4)   หอฟ้าเทียนถาน – รา้นชา - สถานีรถไฟปักกิ$งใต ้– รถไฟความเร็วสูง – เซี$ยงไฮ ้
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัGนนําท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตัGงอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ!ง มีเนืG อที!
ทัGงหมด 273 เฮกต้าร์ เป็นสถานที!จักรพรรดแิห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที!
บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระ
จักรพรรดจิะเสดจ็ไปประกอบพระราชพิธบีวงสรวงที!นั!นเพื!อให้การเกบ็เกี!ยวได้ผลอุดม 
ภายในบริเวณหอฟ้าเทยีนถาน ประกอบด้วยตาํหนักฉีเหนียนเตีGยน ลานหยวนชิว และ
ตาํหนักหวงฉงอี! ซึ!งตาํหนักนีG ล้อมรอบด้วยกาํแพงเตีG ยๆ กาํแพงนีG สร้างถูกต้องตาม
หลักวิชาว่าด้วยเสยีง จึงสะท้อนเสยีงได้จนเป็นที!เลื!องลือ เมื!อสองคนยืนอยู่ที!กาํแพงคน
ละฟาก คนหนึ!งพูดใส่กาํแพงเบาๆ อกีคนหนึ!งเอาหูแนบกบักาํแพง กจ็ะได้ยินเสยีงพูด

จากฝ่ายตรงกนัข้าม... นาํท่านเข้าชม รา้นใบชา ให้ท่านได้ลิG มรสและสูดกลิ!นหอมของชาขึGนชาของจีน พร้อมกับ
เลือกซืGอใบชาไปเป็นของฝากแก่คนที!ท่านรัก 

เที$ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ปลาซุนหยูนึ$งเตา้ซี$, ห่านย่างกวางตุง้, ผดัไก่บา้นไฟ
แดง, กุง้อบวุน้เสน้, เคาหยกอบเผือก, ซี$โครงหมูทอดกระเทียม, เตา้หูท้รงเครื$อง, ผดัคะนา้ เพิ$มความสดชื$น
ดว้ย โคก้, เบียรท์อ้งถิ$น นํ( าชา และนํ( าเย็น 

 จากนัGนนาํท่านเดินทางสู่ เซี$ยงไฮ ้ให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ด้วย
รถไฟความเร็วสูงของรถไฟตัวใหม่ล่าสุดถึง 312 กม./ชม. ซึ!งใช้เวลา
ประมาณ 5 ชั!วโมงเท่านัGน โดยรถไฟสายปักกิ!ง-เซี!ยงไฮ้ นีG เปิดตัวอย่าง
เป็นทางการเมื!อวันที! 26 มิ.ย. 2555 ด้วยเงินลงทุนสงูถึง 220,900 ล้าน
หยวน ขบวนรถไฟนีGมีชื!อว่า “เหอเสียเฮ่า” ซึ!งมีความหมายว่ากลมกลืน 
หรือสมานฉันท ์ซึ!งการเปิดใช้รถไฟความเรว็สงูครัGงนีG  ถอืเป็นการประกาศ
ว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้พาประเทศก้าวสู่ความเป็นประเทศที!ทนัสมัย
ทดัเทยีมชาตมิหาอาํนาจอื!น 

คํ $า  บริการอาหารคํ $า ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ปลาทอดผดัดองเหมยช่าย, เป็ดย่างฮ่องกง, ขาหมูประจํา
รา้น, ซี$โครงหมูทอดกระเทียม, ไก่อบป้ายทอง, หมูสบันึ$งรวมดอกหญา้หนอน, หมอ้ดินเห็ดชารวมกุย้ฉ่าย, 
ผดัเตา้หมิว กวางตุง้, เพิ$มความสดชื$นดว้ย โคก้, เบียรท์อ้งถิ$น นํ( าชา และนํ( าเย็น  

ที$พกั INTERCONTINENTAL EXPO HOTEL (CONFIRM!!) 
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อิลทิ ฮอลเิดย ์“ ดูแล...กันและกัน” 

 

วนัที$หา้ของการเดินทาง  (5)   วดัพระหยกขาว – บวัหิมะ - สวนอี( หยวน – ตลาดรอ้ยปี - กายกรรม ERA 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม  วดัพระหยกขาว (White Jade Buddha Temple) เป็นวัดที!มีพระพุทธรูปที!
มีชื! อเสียง เป็นพระพุทธรูปหยกถูกสร้างขึG นในปี 1882 เป็นวัดที!ประดิษฐาน
พระพุทธรูปเก่าแก่ 2 องค์ อัญเชิญมาจากพม่าโดยพระภิกษุชื!อฮุยเกน็ วัดแห่งนีG ถูก
ทาํลายในช่วงราชวงศ์ชิงถูกโค่นล้มบัลลังก์ แต่โชคดีที!พระพุทธรูปหยกขาวไม่ได้ถูก
ทาํลาย จึงอญัเชิญมาประดษิฐานที!วัดที!สร้างขึGนใหม่ในปี 1928  และให้ชื!อวัดแห่งนีG ว่า
วัดพระหยกขาว จากนัGนนาํท่านเลือกซืGอและเลือกชม บวัหิมะ  
เที$ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ปลาตาเดียวนึ$งซีอิ( ว, 

หมูอบนํ( าแดง, เป็ดทอดนํ( าแดง, ไก่ทอด, ผกักาดขาวผดักุง้แหง้, มะเขือยาวกระทะรอ้น, ผดัเห็ดสองมิตร, 
ผดัผกัตามฤดูกาล, ซุปซี$โครงหมูตุ๋นขา้วโพด เพิ$มความสดชื$นดว้ย โคก้, เบียรท์อ้งถิ$น นํ( าและนํ( าเย็น    
นาํท่านชม สวนอี( หยวน ซึ!งตัGงอยู่ ณ ใจกลางเขตเมืองเก่า สวนอีGหยวน เป็น
สวนแต่งแบบจีนที!ประกอบไปด้วยภเูขาจาํลอง สระนํGา และระเบียงทางเดิน มี
ตาํนานเล่าว่า นายช่างเอกจางหนานหยางได้สร้างสวนอีGหยวนโดยการว่าจ้าง
ของตระกูลพานแห่งราชสาํนักหมงิ สวนภผูา-ป่าเขยีวแห่งนีG งดงามตระการตา
ไปด้วยภูเขาจาํลอง สระปลาหลีฮืG อ กาํแพงสลักรูปมังกรและเกง๋จีนอกีหลาย
หลังที!เชื!อมต่อกันด้วยสะพานซิกแซกหลายสายและชอ็ปปิG งสินค้าพืG นเมือง
มากมาย นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวงัเมี$ยว หรือตลาดรอ้ยปี ให้ท่านได้
อสิระ ช้อปปิG งสนิค้าพืG นเมืองและขนมต่างๆ ของเมืองเซี!ยงไฮ้เพื!อเป็นของฝากและของที!ระลึก หรือชิมซาลาเปา 
เสี!ยวหลงเปาร้านขึGนชื!อที!สดุในเซี!ยงไฮ้ได้ตามอธัยาศัย... 

คํ $า บริการอาหารคํ $า  ณ ภตัตาคาร เมนูสุดพิเศษ กุง้มงักรซีฟู้ด, กุง้มงักรอบบะหมี$, ปลากุย้หยูนึ$งซีอิ( ว, ซี$โครง
หมูทอดกระเทียม, ไก่แดงป้ายทอง, ผดัซีฟู้ดรวมมิตร, เป๋าฮื( อสดอบเตา้ซี$, ปูแดงผดัขิงอ่อน, หอยเชลลอ์บ
กระเทียม, ผดัผกัตามฤดูกาล, ซุปตุ๋นเห็ดรวม, ขา้วผดัหยางโจว, เพิ$มความสดชื$นดว้ย โคก้, เบียรท์อ้งถิ$น 
นํ( าและนํ( าเย็น 

19.30 น. นาํท่านชม ERA INTERSECTION OF TIME ชม โชว์อนัตระการตา ตื!นเต้น 
สวยงาม ชมการขับมอเตอร์ไซด์ 4 คัน ในลูกโลกเหลก็และมี ชื!อเสียงคณะหนึ!งใน 
ประเทศจีน 

 
ที$พกั INTERCONTINENTAL EXPO HOTEL (CONFIRM!!) 
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อิลทิ ฮอลเิดย ์“ ดูแล...กันและกัน” 

วนัที$หกของการเดินทาง  (6)   หาดไว่ทาน - อุโมงเลเซอร ์- หอไข่มุก – สนามบิน – สุวรรณภูมิ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ หาดไว่ทาน เพลิดเพลินกบับรรยากาศ 2 ข้างริมแม่นํGาชมตึกที!ร่วมสมัย สวยงาม จากนัGน
นําท่านลงสู่อุโมงคเ์ลเซอร ์มุดใต้นํGาเพื!อข้ามไปอีกฝั!งระหว่างทางท่านจะได้ชมการเล่นแสงเลเซอร์สุด
ตระการตาตลอดเส้นทาง เมื!อโผล่มาอีกด้านหนึ!งของแม่นํGา นําท่านขึGนสู่ 
หอไข่มุก ตัGงอยู่ฝั!งผู่ตงริมแม่นํGาหวังผู่  เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสรจ็เมื!อ ค.ศ.
1993 มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที!สูงที!สุดในเอเชียและสูง
อนัดบั 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็นลูกเหลก็กลม 15 ลูก อยู่ต่างมุม
ต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที!อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที!กว้างขวาง 

สามารถชมวิวทิวทศัน์ของเซี!ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็นสญัลักษณ์
ของเมอืงเซี!ยงไฮ้อกีด้วย... 

เที$ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย บุฟเฟ่ตน์านาชาติบนหอไข่มุก 
...ได้เวลาอนัสมควร นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ  

17.25 น.  นาํท่านออกเดนิทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที!ยวบนิที! TG665 การบินไทย 
21.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

อิลทิ ฮอลเิดย.์.. ดูแล กันและกัน 
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อิลทิ ฮอลเิดย ์“ ดูแล...กันและกัน” 

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 
มีตัiวแลว้ (ผูใ้หญ่) ลดราคาท่านละ 

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 : อตัราค่าบริการดงักล่าว สาํหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง (ผูใ้หญ่) 15 ท่านขึ( นไป 
อตัราค่าบริการสาํหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง(ผูใ้หญ่) 10ท่าน ทางบริษทัขอเปลี$ยนแปลงอตัราค่าบริการเพิ$มขึ( นท่านละ 5,000 บาท 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิk  การเปลี$ยนแปลงค่าบริการ หากมีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจํานวน 
 

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) 

มีตัiวแลว้ (ผูใ้หญ่)  ไดร้บัคะแนน 

579 
569 
559 
549 
115 
409 

579 
569 
559 
549 
115 
409 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสดุ 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที$ไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 
 

 

อตัราค่าบริการนี( รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื!องบนิ ไป –กลับชัGนทศันาจรตามเส้นทาง และสายการบนิที!ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุก
แห่ง 

2. ค่าที!พัก หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที!ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาํหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที!ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท์ี!คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื!อนไขตามกรมธรรม์ 
 
 

อตัราค่าบริการนี( ไม่รวม 
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อิลทิ ฮอลเิดย ์“ ดูแล...กันและกัน” 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เครื!องดื!ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที!จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ!ม 7% 

3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าภาษีนํ(ามนัที$ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ$มอีก 

 
เงื$อนไขการชําระเงิน : สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท  
ชาํระยอดทัGงหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

• ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั!งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซี$ (ประเทศไทย)  จํากดั 

• ชาํระโดยเงินสด 

• ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 
ชื!อบญัชี  บจก. อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซี$ (ประเทศไทย) จํากดั 
ธนาคารกสิกรไทย     สาขา สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  
เลขที$  639-1-00263-9  บญัชีกระแสรายวนั 

 
หมายเหตุและเงื$อนไขในการรบับริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZไม่รับท่านผู้เดนิทางที!เคยเดนิทางแล้วมปีระวัตคิวามประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที!รังเกยีจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื!มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื!น, หรือพยายามสร้างความ
วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทัGงนีG เพื!อความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZไม่รับท่านผู้เดนิทางที!มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทัGงนีG เพื!อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน
ครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิZไม่รับท่านผู้เดินทางที!มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื!นเพื!อไปทาํงาน หรือเพื!อการอื!นใดอัน
มใิช่การท่องเที!ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที!ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์
เพื!อหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที!ต้องใช้
รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที!มเีดก็ทารกอายุตํ!ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปด้วย (กรณุา
แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื!อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้
เดนิทางท่านอื!น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที!เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง
เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิZในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที!จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมัดจาํภายในระยะเวลาที!กาํหนด 
ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที!แจ้งชื!อรอไว้ ทัGงนีG เพื!อประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื!น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที!มีผู้เดินทางตํ!ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื!นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี!ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิZในการคนืเงินมดัจาํ  
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที!ท่านขอเปลี!ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิZในการคิด
ค่าใช้จ่ายเพิ!ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื!นวีซ่าและค่าเปลี!ยนชื!อตัVวเครื!องบินเท่านัGน เว้นแต่ตัVวเครื!องบินที!ไม่อนุญาตให้
เปลี!ยนชื!อหรือคนืตัVว 
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11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZไม่คนืค่าธรรมเนียมการยื!นวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื!นวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิZไม่รับผิดชอบต่อการที!ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื!องมาจาก

เหตผุลส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ!งของผดิกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไป
ในทางเสื!อมเสยี รวมถงึการที!มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที!ยวบนิ 

13. สาํหรับท่านผู้เดินทางที!ประสงค์จะซืG อตัVวเครื!องบินภายในประเทศเพิ!มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดาํเนินการใด ๆ ที!ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื!อขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์
นัGนๆ หากท่านผู้เดนิทางซืGอตัVวหรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทวัร์นัGน ๆ ไม่สามารถ
ออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที!เกดิขึGน 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที!ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่า
รายการท่องเที!ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี!ยนแปลงของโรงแรมที!พัก หรือการ
ปรับเปลี!ยนรายการท่องเที!ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิZขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดนิทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณี
ที!เกิดเหตุจาํเป็นหรือสดุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ
, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZในการเปลี!ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัGงนีG
เพื!อคาํนึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที!สดุ 

15. สถานที!ท่องเที!ยวที!ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที!ท่องเที!ยวดังกล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ 
จะคนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที!ระบุไว้ในเอกสารของสถานที!นัGน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี!ยนรายการเพื!อให้ท่านสามารถ
เข้าชมได้   แต่ในกรณีที!มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื!นใดเกดิขึGนระหว่างการเดินทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที!ท่องเที!ยว
ดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZไม่รับผดิชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึGนแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื!องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที!ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที!บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที!นั!งบนเครื!องบินเป็นไปตามเงื!อนไขตัVวเครื!องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก
ตาํแหน่งที!นั!งได้เอง ทัGงนีGบริษัทฯ จะพยายามจัดที!นั!งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที!สดุภายใต้ลักษณะ
ตาํแหน่งที!นั!งแบบหมู่คณะที!สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดทีี!ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที!เชื!อมั!นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ!งประสงค์จะเดินทาง
ไปท่องเที!ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที!ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมื$อท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื$อนไขที$บริษทัฯ แจง้แลว้
ขา้งตน้ 
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เอกสารการยื$นวีซ่าจีน 
 

1. พาสปอร์ตตวัจริง ต้องมอีายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 
2. หนังสอืเดนิทางต้องมหีน้าว่าง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็  
3. สาํเนาบตัรประชาชน 
4. รปูถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ( ว 2 ใบ มีพื( นหลงัสีขาวเท่านั(น อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเท่านั(น และต้องไม่ใช่สติxกเกอร์ 

หรือรปูพริGนซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รปูใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน ** ท่านที!ประสงคใ์ช้รปูถ่ายข้าราชการในการยื!นวี
ซ่า กรณุาเตรียมหนังสอืรับรองต้นสงักดัจัดมาพร้อมกบัการส่งหนงัสอืเดนิทาง 

5. กรอกใบข้อมูลส่วนตวัที!ทางบริษทัให้ลูกค้ากรอกให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 
6. สาํหรับผู้ที!เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว  ถ่ายสาํเนาหน้าวีซ่าที!เคยเดนิทางเข้าประเทศจนีไม่เกิน 2 ปี ขอให้ถ่ายสาํเนาหน้า

วีซ่าจนีที!ใช้เดนิทางครัGงล่าสดุ***ห้ามตํ!ากว่าปี 2010 (กรณวีีซ่าจีนอยู่ในหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า ขอให้ถ่ายเอกสารหน้า
หนังสอืเดนิทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจนีที!ใช้เดนิทางครัGงล่าสดุแนบมาด้วย) 

7. สาํหรับผู้ที!ไม่เคยเดนิทางเข้าประเทศจนี ถ้าภายใน 2 ปี ไม่เคยเดนิทางเข้าจนี ต้องใช้สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์
8. กรณบุีคคลทั!วไป  

สําเนา สมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างตํ!า 3 เดอืน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบนั 
(สาํเนา) หรือ STATEMENT ตวัจริง ที!ขอจากธนาคาร ย้อนหลัง อย่างตํ!า 3 เดอืน 

9. กรณเีดก็ (อายุตํ!ากว่า 15 ปี)  
สําเนา สตูบิตัรและสมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างตํ!า 3 เดอืน ของพ่อหรือแม่ ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบนั  

10. กรณผู้ีสงูอายุ (60 ปี ขึGนไป)  
สําเนา สมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างตํ!า 3 เดอืน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบนั 
**หมายเหตุ : ถา้ผูสู้งอายทีุ$ไม่มีสมุดบญัชีธนาคาร สามารถใหญ้าติหรือบุคคลอื$น (ระบุความสมัพนัธ)์ ทําหนงัสือ
รบัรองออกค่าใชจ่้ายในการเดินทางครั(งนี( และขอใหถ้า่ยสาํเนาสมุดบญัชีธนาคารของผูที้$รบัรอง ประเภทออมทรพัย ์
อย่างตํ $า 3 เดือน ควรปรบัยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั** 

11. ในกรณทีี!เป็นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ขอหนังสอืรับรองการทาํงาน และ สมุดบญัชีเงนิฝาก ตวัจริง  
12. ในกรณทีี!เป็น พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบญัชีเงนิฝากออมทรัพย์ ตวัจริง เท่านัGน ไม่มข้ีอยกเว้น 
13. ผู้ที!ประสงคจ์ะใช้หนงัสอืเดนิทางราชการหรือใช้บตัร APEC ในการเดนิทางและยกเว้นการทาํวีซ่าจนี ท่านจะต้องรับผดิชอบ

ในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเองวีซ่า และ กรณุาดูแลบตัรของท่านเอง เพราะหากท่านทาํบตัรหายในระหว่าง
เดนิทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจนีอย่างน้อย 2 สปัดาห์ 

15.    กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ (สําคญั) 
I. ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาตทิี!ทาํงานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทาํงานในประเทศ

ไทยเท่านัGน 
II. สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดอืน 

III. หากไม่ได้ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดนิทางต้องไปดาํเนนิการขอวซ่ีาเข้าประเทศจนีด้วยตนเอง 
IV. กรณหีนังสอืเดนิทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดนิทางต้องไปดาํเนนิการขอวีซ่าเข้าประเทศจนีด้วยตนเอง เนื!องจากผู้

เดนิทางจะต้องไปแสดงตนที!สถานทูตจีน 
 

*** โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื$นวีซ่าใหม ่
การเรียกขอเอกสารเพิ$มเติมหรือเปลี$ยนระเบียบการยื$นเอกสาร เป็นเอกสิทธิk ของสถานทูต และบางครั(งบริษทัทวัรไ์มท่ราบ

ล่วงหนา้  *** 
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