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อิลิท ฮอลิเดย ์“ ดูแล...กันและกัน” 

 
 

 

สมัผสัความพรีเมีย่ม ทุกย่างกา้ว... บนดินแดนอารยธรรมนบัพนัปี 

แต่งเติมอาหารใจ บนเสน้ทางสุดคลาสสคิ... เรื่องเล่าความยิง่ใหญ่แห่งแดนมงักร จากอดีตสู่ปัจจุบนั ณ ปักกิง่ 

กาลเวลาทีห่มุนเร็วกว่าทุกแห่งในจีน ยลโฉมเมืองแห่งอนาคต ณ เซ่ียงไฮ ้ 

เต็มอิ่มกบัอาหารเลิศรส กบั เป็ดปักกิง่รา้นดงั - ซีฟู้ดกุง้มงักร - บุฟเฟ่ตน์านาชาติ 

ใส่ใจทุกการเดินทางโดยสายการบนิไทย และ โรงแรมระดบั 5 ดาว ใจกลางแหล่งชอ้ปป้ิง  

พรอ้มการบริการดัง่คนพเิศษ เพราะเรา “ดูแล...กันและกัน” ตลอดการเดินทาง 
  

กําหนดการเดินทาง  25-30 สิงหาคม/ 8-13, 22-27 กนัยายน 

    6-11 ตุลาคม/ 3-8, 24-29 พฤศจิกายน 

เดินทางตรงวนัหยุด  11-16 สิงหาคม/ 18-23, 20-25 ตุลาคม** 

วนัแรกของการเดินทาง  (1)   กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง  

21.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์C  

 สายการบิน ไทยแอรเ์วย ์โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวกให้แก่ท่าน 

23.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ TG 674 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง  (2)   จตุัรสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงักูก้ง – พระราชวงัฤดูรอ้น – หวงัฟู่จ่ิง 

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และพิธกีารทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

เชา้ บริการอาหารเช้า บริการท่านด้วย ติ่มซํา โจ๊กไข่ เยี่ยวม้า  เ ก๊ียวซ่า  ปอเ ป๊ียะทอด ซาลาเปาไส้หมู 

ซาลาเปาไสค้รีม ขนมจีบไสห้มู ปาท่องโก ๋ซ่ีโครงหมูนึง่เตา้ช่ี ผดัผกัคะนา้ 

นาํท่านชม จตุัรสัเทียนอนัเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นศูนย์กลางของกรุงปักกิ่ง สถานที่

จัดพิธฉีลองเน่ืองในโอกาสวันสาํคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม หอที่ระลึก

ท่านประธานเหมาเจ๋อตุง จากน้ันนําท่านสู่ พระราชวัง

ต้องห้าม “พระราชวงักูก้ง” หรือ THE FORBIDDEN 

CITY สร้างขึ้ นในค.ศ.1406 ในสมัยจักรพรรดิ หยงเล่อ 

มีตาํหนักใหญ่เล็กรวม 9,999 ห้อง เป็นที่ประทับและว่า

ราชการของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ชม

โบราณสถานและสิ่งก่อสร้างอนัทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการเมือง 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ปลาตาเดียวนึง่ซีอ้ิว, กุง้สองรส (ลวก+อบเกลือ), หอย

นางรมอบวุน้เสน้คนละ 1 ตวั, ไก่ย่างฮ่องกง, คอหมูย่างมาเก๊า, เป็ดย่างกวางตุง้, ผดัปลาหมึกรวมมิตร, 

ผกักาดขาวอบวุน้เสน้, ซุปซีฟู้ด, หมัน่โถจ้ิมนมขน้, เพิม่ความสดช่ืนดว้ย โคก้, เบียรท์อ้งถิน่ น้ําและน้ําเย็น 
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อิลิท ฮอลิเดย ์“ ดูแล...กันและกัน” 

 นําท่านเดินทางสู่   พระราชวังฤดูรอ้น หรือ“อ้ี เหอ หยวน”แปลว่า

อุทยานเพ่ือพลานามัยอันผสมกลมกลืนกันได้ด้วยดี สร้างขึ้ นประมาณ 

800 ปี ในสมัยราชวงศ์จิ๋น แต่ผู้ที่ทาํให้สิ่งก่อสร้างน้ีสวยงามเป็นที่เล่ือง

ลือ คือพระนางซูสีไทเฮาแห่งราชวงศ์ชิง ชมความงดงามของทะเลสาบ

คุนหมิง ซ่ึงเกดิจากแรงงานคนขุดขึ้ นมา แล้วเอาดินที่ขุดพูนขึ้ นไปเป็น

เนินเขาข้างทะเลสาบน่ันเอง ผู้สร้างคือฮ่องเต้เฉียนหลงใช้ในการ

ฝึกซ้อมทัพเรือ ชมระเบียงที่ยาวที่สุดในโลกกว่า 700 เมตร และเรือหิน

อ่อนที่สร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณของกองทหารเรือ จากน้ันนําท่านสู่ ถนนหวงัฟู่จ่ิง ซ่ึงเป็นศูนย์กลางสาํหรับการช้

อปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้งห้างสรรพสินค้าช่ือดังต่างๆ ศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย 

เชิญท่านอสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย รา้นเศรษฐีชาวบา้น บริการท่านดว้ย เป็ดปักกิ่ง อาหารข้ึนช่ือ

ของปักกิ่ง!! พรอ้มเสิรฟ์เมนู ออรเ์ดิฟ 4 อย่าง ซุปหอยงวงชา้งตอ้นรบัแขก ปลากุย้หยูนึง่ซีอ้ิว กุง้ใหญ่ทอดรูป

หางนกยูง ผดัเอ็นหอยใหญ่ ผดัไก่เสฉวน ซ่ีโครงหมูอบประจํารา้น คะนา้ผดัเน้ือหอยทะเล  ผดัผกัรวมเพื่อ

สุขภาพ หมูทอดสูตรเฉพาะรา้น ห่วยซวัหรือสบัปะรดเช่ือม ขา้วผดัหยางโจว เพิม่ความสดช่ืนดว้ย โคก้, เบียร์

ทอ้งถิน่ น้ําชา และน้ําเย็น 

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

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง  (3)   กําแพงเมืองจีน ด่านปาตา้หลิง (นัง่กระเชา้) – ตลาดรสัเซีย 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีน ด่านปาตา้หลิง โดยกระเชา้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุง

ปักกิ่ง 90 กม. ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปักกิ่งและสองข้างทางที่อุดมสมบูรณ์บนที่ราบสูงมองโกล และผ่าน

เส้นทางรถไฟ ทรานไซบีเรียที่ยาวที่สุดในโลก สัมผัสกบัความ

มโหฬารและความย่ิงใหญ่ของกาํแพงมรดกโลกที่สร้างด้วยเลือดเน้ือ

และชีวิตของผู้คนนับล้านในสมัยจักรพรรด์ิฉินซีฮ่องเต้ ซ่ึงยังคงครอง

ความย่ิงใหญ่จนปัจจุบัน เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก สถานที่

แห่งน้ีท่านจะได้สัมผัสกาํแพงเมืองจีนอย่างถึงจุดสูงสุด และพร้อมกบั

วิวทิวทัศน์ที่สวยงามท่านจะได้เหน็สิ่งมหัศจรรย์หน่ึงในเจด็ของโลกใน

ยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหม่ืนคน มีความยาวกว่า 6,350 ก.ม.ก่อสร้างขึ้นคร้ังแรกเม่ือประมาณ

กว่า 2,000 ปีก่อน โดยเมืองต่างๆ แต่เม่ือจักรพรรด์ิจิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นได้ครองแผ่นดิน จึง

สั่งให้เช่ือมกาํแพงเมืองต่างๆเข้าด้วยกนั ตัวกาํแพงสูง 7 เมตร กว้าง 6 เมตร  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ปลานึง่รวมมิตร, ขาหมูน้ําแดง, ไก่อบ, เน้ือเป็ดผดัเห็ด

ป่า, หมอ้ไฟเห็ดหูหนูดํา, หมูผดัตน้กระเทียม, ผดัคะนา้กวางตุง้, ซุปเห็ดรวมมิตร เพิม่ความสดช่ืนดว้ย โคก้, 

เบียรท์อ้งถิน่ น้ําชา และน้ําเย็น 
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อิลิท ฮอลิเดย ์“ ดูแล...กันและกัน” 

 นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดรสัเซีย ซ่ึงช่ือ “ตลาดรสัเซีย” มีที่มาจากตอนที่สหภาพโซเวียตล่มสลายใหม่ๆ คนรัสเซีย

จะเดินทางเข้ามาหาซ้ือสินค้ากนัที่น่ีมากเพ่ือนาํไปขายทาํกาํไรที่รัสเซียอกีที แหล่งช้อปป้ิงที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 

เมตร ให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมดัง อาทิ louis vuitton, prada, ferragamo, Versace เป็นต้น  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย สุก้ีเห็ดเพือ่สุขภาพ อิ่มอร่อยกบั น้ําซุปไก่ดํา, เน้ือแพะ, เน้ือ

ววั, เน้ือหมู, เน้ือไก่, เห็ดป่า 8 ชนิด, ผกันานาชนิด, บะหมีห่ยก เพิม่ความสดช่ืนดว้ย โคก้, เบียรท์อ้งถิ่น น้ํา

ชา และน้ําเย็น 

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

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง  (4)   หอฟ้าเทียนถาน – รา้นชา - สถานีรถไฟปักกิ่งใต ้– รถไฟความเร็วสูง – เซ่ียงไฮ ้

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเน้ือที่

ทั้งหมด 273 เฮกต้าร์ เป็นสถานที่จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่

บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระ

จักรพรรดิจะเสดจ็ไปประกอบพระราชพิธบีวงสรวงที่น่ันเพ่ือให้การเกบ็เกี่ยวได้ผลอุดม 

ภายในบริเวณหอฟ้าเทียนถาน ประกอบด้วยตาํหนักฉีเหนียนเตี้ ยน ลานหยวนชิว และ

ตาํหนักหวงฉงอี่ ซ่ึงตาํหนักน้ีล้อมรอบด้วยกาํแพงเตี้ ยๆ กาํแพงน้ีสร้างถูกต้องตาม

หลักวิชาว่าด้วยเสียง จึงสะท้อนเสียงได้จนเป็นที่เล่ืองลือ เม่ือสองคนยืนอยู่ที่กาํแพงคน

ละฟาก คนหน่ึงพูดใส่กาํแพงเบาๆ อีกคนหน่ึงเอาหูแนบกับกาํแพง กจ็ะได้ยินเสียงพูดจากฝ่ายตรงกันข้าม... นํา

ท่านเข้าชม รา้นใบชา ให้ท่านได้ล้ิมรสและสูดกล่ินหอมของชาขึ้นชาของจีน พร้อมกบัเลือกซ้ือใบชาไปเป็นของฝาก

แก่คนที่ท่านรัก 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ปลาซุนหยูนึ่งเตา้ซ่ี, ห่านย่างกวางตุง้, ผดัไก่บา้นไฟ

แดง, กุง้อบวุน้เสน้, เคาหยกอบเผือก, ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม, เตา้หูท้รงเครือ่ง, ผดัคะนา้ เพิม่ความสดช่ืน

ดว้ย โคก้, เบียรท์อ้งถิน่ น้ําชา และน้ําเย็น 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เซ่ียงไฮ ้ให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ด้วย

รถไฟความเร็วสูงของรถไฟตัวใหม่ล่าสุดถึง 312 กม./ชม. ซ่ึงใช้เวลา

ประมาณ 5 ช่ัวโมงเท่าน้ัน โดยรถไฟสายปักกิ่ง-เซ่ียงไฮ้ น้ีเปิดตัวอย่าง

เป็นทางการเม่ือวันที่ 26 มิ.ย. 2555 ด้วยเงินลงทุนสูงถึง 220,900 ล้าน

หยวน ขบวนรถไฟน้ีมีช่ือว่า “เหอเสียเฮ่า” ซ่ึงมีความหมายว่ากลมกลืน 

หรือสมานฉันท์ ซ่ึงการเปิดใช้รถไฟความเร็วสูงคร้ังน้ี ถือเป็นการประกาศ

ว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้พาประเทศก้าวสู่ความเป็นประเทศที่ทันสมัย

ทัดเทียมชาติมหาอาํนาจอืน่ 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ปลาทอดผดัดองเหมยช่าย, เป็ดย่างฮ่องกง, ขาหมูประจํา

รา้น, ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม, ไก่อบป้ายทอง, หมูสบันึ่งรวมดอกหญา้หนอน, หมอ้ดินเห็ดชารวมกุย้ฉ่าย, 

ผดัเตา้หมิว กวางตุง้, เพิม่ความสดช่ืนดว้ย โคก้, เบียรท์อ้งถิน่ น้ําชา และน้ําเย็น  
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อิลิท ฮอลิเดย ์“ ดูแล...กันและกัน” 

ทีพ่กั SHERATON SHANGHAI HOTEL PUDONG (CONFIRM!!) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง  (5)   วดัพระหยกขาว – บวัหิมะ - สวนอ้ีหยวน – ตลาดรอ้ยปี - กายกรรม ERA 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม  วดัพระหยกขาว (White Jade Buddha Temple) เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปที่มี

ช่ือเสียง เป็นพระพุทธรูปหยกถูกสร้างขึ้ นในปี 1882 เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูป

เก่าแก่ 2 องค์ อัญเชิญมาจากพม่าโดยพระภิกษุช่ือฮุยเกน็ วัดแห่งน้ีถูกทําลายในช่วง

ราชวงศ์ชิงถูกโค่นล้มบัลลังก ์แต่โชคดีที่พระพุทธรูปหยกขาวไม่ได้ถูกทาํลาย จึงอญัเชิญมา

ประดิษฐานที่วัดที่สร้างขึ้นใหม่ในปี 1928  และให้ช่ือวัดแห่งน้ีว่าวัดพระหยกขาว จากน้ัน

นาํท่านเลือกซ้ือและเลือกชม บวัหิมะ  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ปลาตาเดียวนึ่งซีอ้ิว, หมูอบน้ําแดง, เป็ดทอดน้ําแดง, 

ไก่ทอด, ผกักาดขาวผดักุง้แหง้, มะเขือยาวกระทะรอ้น, ผดัเห็ดสองมิตร, ผดัผกัตามฤดูกาล, ซุปซ่ีโครงหมู

ตุ๋นขา้วโพด เพิม่ความสดช่ืนดว้ย โคก้, เบียรท์อ้งถิน่ น้ําและน้ําเย็น    

 นําท่านชม สวนอ้ีหยวน ซ่ึงตั้งอยู่ ณ ใจกลางเขตเมืองเก่า สวนอี้หยวน เป็น

สวนแต่งแบบจีนที่ประกอบไปด้วยภเูขาจาํลอง สระนํ้า และระเบียงทางเดิน มี

ตาํนานเล่าว่า นายช่างเอกจางหนานหยางได้สร้างสวนอี้หยวนโดยการว่าจ้าง

ของตระกูลพานแห่งราชสาํนักหมิง สวนภผูา-ป่าเขียวแห่งน้ีงดงามตระการตา

ไปด้วยภูเขาจําลอง สระปลาหลีฮ้ือ กาํแพงสลักรูปมังกรและเก๋งจีนอีกหลาย

หลังที่เช่ือมต่อกันด้วยสะพานซิกแซกหลายสายและช็อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมือง

มากมาย นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว หรือตลาดรอ้ยปี ให้ท่านได้

อิสระ ช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมืองและขนมต่างๆ ของเมืองเซ่ียงไฮ้เพ่ือเป็นของฝากและของที่ระลึก หรือชิมซาลาเปา 

เสี่ยวหลงเปาร้านขึ้นช่ือที่สุดในเซ่ียงไฮ้ได้ตามอธัยาศัย... 

คํา่ บริการอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร เมนูสุดพิเศษ กุง้มงักรซีฟู้ด, กุง้มงักรอบบะหมี่, ปลากุย้หยูนึ่งซีอ้ิว, ซ่ีโครง

หมูทอดกระเทียม, ไก่แดงป้ายทอง, ผดัซีฟู้ดรวมมิตร, เป๋าฮ้ือสดอบเตา้ซ่ี, ปูแดงผดัขิงอ่อน, หอยเชลลอ์บ

กระเทียม, ผดัผกัตามฤดูกาล, ซุปตุ๋นเห็ดรวม, ขา้วผดัหยางโจว, เพิ่มความสดช่ืนดว้ย โคก้, เบียรท์อ้งถิ่น 

น้ําและน้ําเย็น 

19.30 น. นําท่านชม ERA INTERSECTION OF TIME ชม โชว์อันตระการตา ต่ืนเต้น 

สวยงาม ชมการขับมอเตอร์ไซด์ 4 คัน ในลูกโลกเหลก็และมี ช่ือเสียงคณะหน่ึงใน 

ประเทศจีน 

ทีพ่กั SHERATON SHANGHAI HOTEL PUDONG (CONFIRM!!) 
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อิลิท ฮอลิเดย ์“ ดูแล...กันและกัน” 

วนัทีห่กของการเดินทาง  (6)   หาดไว่ทาน - อุโมงเลเซอร ์- หอไข่มุก – สนามบิน – สุวรรณภูมิ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน เพลิดเพลินกับบรรยากาศ 2 ข้างริมแม่นํ้าชมตึกที่ร่วมสมัย สวยงาม จากน้ัน

นําท่านลงสู่อุโมงคเ์ลเซอร ์มุดใต้นํ้าเพ่ือข้ามไปอีกฝั่งระหว่างทางท่านจะได้ชมการเล่นแสงเลเซอร์สุด

ตระการตาตลอดเส้นทาง เม่ือโผล่มาอีกด้านหน่ึงของแม่นํ้า นําท่านขึ้ นสู่ 

หอไข่มุก ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่นํ้าหวังผู่  เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จเม่ือ ค.ศ.

1993 มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูง

อนัดับ 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุม

ต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง 

สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซ่ียงไฮ้ได้ทุกด้าน ปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็นสัญลักษณ์

ของเมืองเซ่ียงไฮ้อกีด้วย... 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย บุฟเฟ่ตน์านาชาติบนหอไข่มุก 

 ...ได้เวลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน  

17.25 น. นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG665 การบินไทย 

21.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 

อิลิท ฮอลิเดย.์.. ดูแล กันและกัน 
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อิลิท ฮอลิเดย ์“ ดูแล...กันและกัน” 

อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ทัว่ไป สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ลดราคาท่านละ 

55,900.- 

54,900.- 

53,900.- 

52,900.- 

12,500.- 

16,000.- 

53,900.- 

52,900.- 

51,900.- 

50,900.- 

12,500.- 

16,000.- 

54,900.- 

53,900.- 

52,900.- 

51,900.- 

12,500.- 

16,000.- 

หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดงักล่าว สําหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง (ผูใ้หญ่) 15 ท่านข้ึนไป 

อตัราค่าบริการสําหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง(ผูใ้หญ่) 10ท่าน ทางบริษทัขอเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการเพิม่ข้ึนท่านละ 5,000 บาท 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ การเปลีย่นแปลงค่าบริการ หากมีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจํานวน 
 

คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 
ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  ไดร้บัคะแนน 

539 

529 

519 

509 

125 

379 

539 

529 

519 

509 

125 

379 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 
อตัราค่าบริการ เดินทางวนัที ่20-25 ตุลาคม 2558 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ทัว่ไป สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ลดราคาท่านละ 

58,900.- 

57,900.- 

56,900.- 

55,900.- 

14,500.- 

17,000.- 

56,900.- 

55,900.- 

54,900.- 

53,900.- 

14,500.- 

17,000.- 

57,900.- 

56,900.- 

55,900.- 

54,900.- 

14,500.- 

17,000.- 

หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดงักล่าว สําหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง (ผูใ้หญ่) 15 ท่านข้ึนไป 

อตัราค่าบริการสําหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง(ผูใ้หญ่) 10ท่าน ทางบริษทัขอเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการเพิม่ข้ึนท่านละ 5,000 บาท 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ การเปลีย่นแปลงค่าบริการ หากมีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจํานวน 



PREMIUM BEIJING-SHANGHAI 6D4N_AUG-NOV 2015 7 | P a g e  

อิลิท ฮอลิเดย ์“ ดูแล...กันและกัน” 

คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 
ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  ไดร้บัคะแนน 

569 

559 

549 

539 

145 

399 

569 

559 

549 

539 

145 

399 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลับช้ันทัศนาจรตามเส้นทาง และสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุก

แห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาํหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน้ํามนัทีท่างสายการบินเรียกเก็บเพิม่อีก 

 

เงือ่นไขการชําระเงิน : สาํหรับการจอง กรุณาชาํระมัดจาํ ท่านละ 20,000.- บาท  

 ชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

• ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จํากดั 

• ชาํระโดยเงินสด 

• ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 

 ช่ือบัญชี บจก. อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จํากดั 

  ธนาคารกสิกรไทย     สาขา สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  

  เลขที ่ 639-1-00263-9  บญัชีกระแสรายวนั 
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หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่

รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อื่น, หรือ

พยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและ

ทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอืน่เพ่ือไปทาํงาน หรือเพ่ือการอื่นใด

อนัมิใช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง

ทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่าน

ที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 

(กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เล็กอาจ

งอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอืน่ ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์

หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธปิระโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมัดจาํภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอืน่ 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อืน่ทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

  โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจาํ  

   หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

   หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด

ค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาต

ให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจาก

เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ

ส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. สาํหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ดาํเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดินทางของ

ทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือตัว๋หรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ 

ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็น

ว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก 

หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็น

ยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรม

ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือคาํนึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด 
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15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทาํการ  

บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้

ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอืน่ใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อัน

เน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดย

ท่านสามารถเลือกใช้ของกาํนัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทัวร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถ

เลือกตําแหน่งที่ น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่ น่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุด

ภายใต้ลักษณะตาํแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะ

เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้

แลว้ขา้งตน้ 
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เอกสารการยืน่วีซ่าจีน 
 

1. พาสปอร์ตตัวจริง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาํหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็  

3. สาํเนาบัตรประชาชน 

4. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 น้ิว 2 ใบ มีพ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ 

หรือรูปพร้ินซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการย่ืนวีซ่า กรุณา

เตรียมหนังสือรับรองต้นสังกดัจัดมาพร้อมกบัการส่งหนังสือเดินทาง 

5. กรอกใบข้อมูลส่วนตัวที่ทางบริษัทให้ลูกค้ากรอกให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

6. สาํหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว  ถ่ายสาํเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนไม่เกิน 2 ปี ขอให้ถ่ายสาํเนาหน้า

วีซ่าจีนที่ใช้เดินทางคร้ังล่าสุด***ห้ามตํ่ากว่าปี 2010 (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอให้ถ่ายเอกสารหน้า

หนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางคร้ังล่าสุดแนบมาด้วย) 

7. สาํหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน ถ้าภายใน 2 ปี ไม่เคยเดินทางเข้าจีน ต้องใช้สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์

8. กรณีบุคคลทั่วไป  

 สําเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ อย่างตํ่า 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สาํเนา) หรือ STATEMENT 

ตวัจริง ที่ขอจากธนาคาร ย้อนหลัง อย่างตํ่า 3 เดือน 

9. กรณีเดก็ (อายุตํ่ากว่า 15 ปี)  

 สําเนา สูติบัตรและสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างตํ่า 3 เดือน ของพ่อหรือแม่ ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน  

10. กรณีผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)  

 สําเนา สมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างตํ่า 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน 

 **หมายเหตุ : ถา้ผูสู้งอายุทีไ่ม่มีสมุดบญัชีธนาคาร สามารถใหญ้าติหรือบุคคลอื่น (ระบุความสมัพนัธ)์ ทําหนงัสือ

รบัรองออกค่าใชจ่้ายในการเดินทางครั้งน้ีและขอใหถ้่ายสําเนาสมุดบญัชีธนาคารของผูที้ร่บัรอง ประเภทออมทรพัย ์

อย่างตํา่ 3 เดือน ควรปรบัยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั** 

11. ในกรณีที่เป็นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ขอหนังสือรับรองการทาํงาน และ สมุดบัญชีเงินฝาก ตวัจริง  

12. ในกรณีที่เป็น พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตวัจริง เท่าน้ัน ไม่มีข้อยกเว้น 

13. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการหรือใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาํวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบ

ในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเองวีซ่า และ กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง เพราะหากท่านทาํบัตรหายในระหว่าง

เดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

15.    กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ (สําคญั) 

I. ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศ

ไทยเท่าน้ัน 

II. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 

III. หากไม่ได้ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดาํเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

IV. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดาํเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เน่ืองจากผู้

เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 

*** โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยืน่วีซ่าใหม่ 

การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปลีย่นระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษทัทวัรไ์ม่ทราบ

ล่วงหนา้  *** 
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อิลิท ฮอลิเดย ์“ ดูแล...กันและกัน” 
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