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เสนทางบนปาคอนกรีต ท่ีถูกหอมลอมดวยธรรมชาติอันงดงาม และ อารยธรรมอันทรงคุณคานับพันป 

ลองเรือทะเลสาบซีห ูตนตําหรับใบชาเขียว ซูโจว-สวรรคในโลกมนุษย 
ลองเรือ ชมความงามเวนิสของจีน ณ โจวจวง  

เท่ียวเมืองเจาพอ เซี่ยงไฮ ชมความงดงามของหอไขมุก   
เอาใจคนรักการชอปปง ณ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว 

อลังการ กายกรรมอีรา ความลงตัวระหวางศิลปะอันออนชอยและความทันสมัยสุดไฮเทค 
พักโรงแรมระดับ 5 เพื่อการพักผอนท่ีสมบูรณแบบ 

เดินทางสะดวกสบาย โดย สายการบินไทย พรอมการบริการท่ีจะ ดูแล... กันและกัน ตลอดการเดินทาง  
 

กําหนดการเดินทาง    22-25 สิงหาคม , 5-9 กันยายน 
      2-6,  17-21 ตุลาคม 2556  

วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพ -  เซี่ยงไฮ (ประเทศจีน)  
22.30 น       คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 สายการบิน ไทย เคานเตอร D โดยมี

เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใหแกทุกทาน 
 
วันท่ีสองของการเดินทาง     เซ่ียงไฮ (ประเทศจีน) –หังโจว – ลองเรือทะเลสาบซีหู – หมูบานใบชา – ถนนโบราณเหอฟงเจีย 
01.10 น       ออกเดินทางสู ประเทศเซี่ยงไฮ โดย สายการบิน ไทย แอรเวย TG 662 
06.25 น.  เดินทางถึง สนามบินผูตง นครเซี่ยงไฮ (ไขมุกบูรพา) ไดรับการขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก” ตั้งอยูบนฝงแมน้ํา

หวังผู เสนเลือดขนาด 80 กม.ที่หลอเลี้ยงมหานครแหงนี้มาเนิ่นนาน เมืองท่ีเปนศูนยกลางทางการคา เมืองทา และเปนเมือง
ท่ีมีขนาดใหญที่สุดของจีน หลังจากผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอมตรวจเช็คสัมภาระเรียบรอยแลว  

เชา บริการอาหารเชาทานดวย ติ่มซํา ฮะเกา ขนมจีบ  เก๊ียวซา ซาลาเปาหมูแดง ซาลาเปาไสครีม กวยเต๋ียวหลอด ซ่ีโครงหมูนึ่ง
เตาซ่ี นึ่งขาไก ผัดผักกวางตุง ขาวตมไขเยี่ยวมา ขาวตม 
นําทานเดินทางสู เมืองหังโจว โดยรถโคช ใชเวลาประมาณ 3 ชม. เมืองหังโจว เปนเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง ซึ่งมี
ความมั่งค่ังมากท่ีสุดแหง หนึ่งเปนแหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะท่ีมีชื่อเสียงแหงหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งใน
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อดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจววา“บนฟามีสวรรคบนดินมีซู(โจว)หัง(โจว)” เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศนอันงดงามสองฟากถนน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลากระพงนึ่งซีอิ้ว เปดรมควัน ซ่ีโครงหมูตุนรวมเผือก ผัดหมู
ชาวบาน ผัดไกเสฉวน กุงเสียบไมอบเกลือ ไขเจียว ผัดผักตามฤดูกาลสองอยาง ซุปซ่ีโครงหมูตุนรวมฟกเขียว เพิ่มความสด
ชื่นดวย โคก เบียรทองถ่ิน น้ําชา และน้ําเย็น รวมทั้งผลไมหวานกรอบ 
จากนั้นนําทานลองเรือชม ทะเลสาบซีหู มีเนื้อที่ประมาณ 6.03 ตารางกิโลเมตร 
เปนทะเลสาบที่เกิดจากอาวของแมน้ําเฉียงถางเจียงท่ีถูกสันดอนใตน้ําทะเล ทํา
ใหอุดตันเปนทะเลสาบ ภายในทะเลสาบมีเกาะเสียวหยิงโจว ซึ่งเกิดจากป ค.ศ. 
1607 ตอนท่ีมีการขุดลอกกนทะเลสาบและเอาดินถมเปนเขื่อนรอบๆ ระหวาง
เข่ือนมีถนนสัญจรสองขางถนนในเกาะก็กลายเปนสระ ซึ่งเปนสถานที่สวยงาม 
มีเกงจีนและสระดอกบัวมากมาย ริมเกาะเสียวหยิงโจว มีโคมไฟท่ีสรางเปน
ทรงเจดียหิน เหนือน้ํา 1.5 เมตร จํานวน 3 โคม นําทานชม โคมไฟ 3 ดวง ทับ
แสงจันทรน้ําลึก ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองหังโจว ภายในจุดไฟไดและแสงไฟในโคมจะลอดออกมาจากหนาตางทอดลง
บนผิวน้ํา ลักษณะคลายกับดวงจันทรเต็มดวงมองดูสวยงาม นําทานสู หมูบานใบชา อันลือชื่อท่ีมีชื่อเสียงของเมืองหังโจว 
ซึ่งทานจะไดชิมน้ําชาที่มีรสชาติท่ีแสนยอดเยี่ยมจากใบชาหลงจิ่ง โดยกลาวกันวา " ด่ืมชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอม
ตลอดวัน " ชานี้เปนใบชาท่ีมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศจีน มีประวัติยาวนานกวา 2,000 ป มีประโยชนมากมายเชน บํารุง
สายตา ลดไขมันในเสนเลือด ลดน้ําหนัก เปนตน ใหทานไดเลือกซื้อสินคามากมายท่ีทําจากใบชาตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระ
ใหทานไดชอปปงสินคาพื้นเมืองมากมาย ณ ถนนโบราณเหอฟงเจีย  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลากะพงทรงดอกเกกฮวย ไกขอทาน หมูตงโป ทอดฟองเตาหู  ซี่โครงหมู
อบน้ําแดง เปดทอดตะกราไมไผ  ขาหมูเยอรมัน หมอดินเตาหู ทอดรากบัว ผัดผักตามฤดูกาล น้ําแกง เพิ่มความสดชื่นดวย 
โคก เบียรทองถิ่น น้ําชา และน้ําเย็น รวมท้ังผลไมหวานกรอบ 

ท่ีพัก  GRAND METRO PARK HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
วันท่ีสามของการเดินทาง     หมูบานโจวจวง (ลองเรือ) – สวนหลินหยวน – วัดซีหยวน  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสัมผัสบรรยากาศสดชื่นยามเชา  ดวยกล่ินไอของความเปนบานโบราณติดริมน้ํา  ณ เมืองโจวจวง 
(Zhouzhuang) โจวจวงปน เมืองที่ไดชื่อวา เวนิส แหงประเทศจีน นําทานนั่งเรือแจวยอนยุคสัมผัส
บรรยากาศในอดีตในหมูบานมีคลอง ที่ไหลลดเลี้ยวผานกลางหมูบานชนบท ท่ียังคงสภาพความเปนอยู
แบบเดิมๆ ไวอยางสมบูรณแบบ ณ ที่แหงนี้ทานจะไดชมความงามรอบๆ เมืองที่สะทอนใหเห็นความ
เปนอยูและวิถีชีวิตของผูคนที่อยูริมน้ําเมืองแหงนี้  ไดรับการยกยองจากยูเนสโกใหเปนมรดกโลก           
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ท่ีโจวจวงนี้มีสะพานโคงท่ีเปนเอกลักษณหลายแหงซึ่งถือเปนสถาปตยกรรมแบบจีนโบราณ ไดแกสะพานหยิงอัน 
(สันติภาพตลอดไป) สะพานซื่อเตอ (ชัยชนะของโลก) พรอมลองเรือชมความงามของสองฝง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลากะพงนึ่งซีอ๋ิว ขาหมูร่ํารวยโจวจวง ไกสับ กุงทอดกระเทียม      
เปดรมควัน หมูผัดรวมเห็ดหูหนู กะหลํ่าปลีอบซุปไก ผัดผักตามฤดูกาล น้ําแกงเห็ดปารวมมิตร เพิ่มความสดชื่นดวย โคก 
เบียรทองถิ่น น้ําชา และน้ําเย็น รวมท้ังผลไมหวานกรอบ 
นําทานชม สวนหลิวหยวน โบราณสถานอันเกาแกและสวยงามของซูโจวที่
สมบูรณแบบและเล่ืองชื่อของจีน ชมธารน้ําเล็กๆ ศิลามหึมา สะพานโคงอาราม
หลวง ขนาดยอมและรวมถึงประวัติของพระจักรพรรดิ์คังซีท่ีพระองคเคยเสด็จ
มา ณ ท่ีนี้เพ่ือทรงหาพระแสงดาบวิเศษจนมีคําพังเพยจากนักกวีเอก “ซูตงปอ” 
นําทานชม วัดซีหยวน เปนวัดท่ีสําคัญของเมืองซูโจว  ภายในวัดมีวิหารจตุ
โลกบาล วิหารใหญ และมีวิหารพระอรหันต 500 องค ซึ่งเปนจุดเดนของวัด 
ภายในวิหาร 500 อรหันต และยังมี "เจาแมกวนอิมพันมือพันตา" ท่ีงดงามมาก รวมทั้ง "พระจี้กง" ท่ีแกะสลักไดอยาง
อัศจรรย เพราะใบหนาแสดงถึง 3 อารมณ คือ ย้ิม หัวเราะ และรองไห 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เปดน้ําแดงปายทอง ปลากุยหยูนึ่งกวางตุง คากิอบเปาฮือสด ซ่ีโครงหมูรสหู
  หนาน ผัดเนื้อกุงรวมมิตร เตาหูทรงเครื่อง เห็ดปากะทะรอน หมอไฟดอกกะหลํ่าตุนรวมสามสหาย (กระเพาะหมู เตาหูแหง
  และลูกไปกวย) เพิ่มความสดชื่นดวย โคก เบียรทองถิ่น น้ําชา และน้ําเย็น รวมท้ังผลไมหวานกรอบ 
ท่ีพัก JW MARRIOTT HOTEL HANGZHOU  หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ีสี่ของการเดินทาง     เซ่ียงไฮ – บัวหิมะ – หาดไวทาน – อุโมงคเลเซอร – หอไขมุก – ถนนนานกิง – กายกรรม ERA 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู มหานครเซ่ียงไฮ ท่ีไดรับการขนานนามวา“นครปารีสแหงตะวันออก”ต้ังอยูบนฝงแมน้ําหวังผูเสนเลือดท่ี
หลอเล้ียงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80 กม.เปนเมืองศูนยกลาง เมืองทาและเปนเมืองขนาดใหญท่ีสุดของจีน (ใช
ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) นําทานซื้อยาครอบจักวาล เปาฟูหลิง หรือ “บัวหิมะ” ของแท 100% ยาประจําบานท่ีมีชื่อเสียง
และมีสรรพคุณมากมาย ชวยรักษาแผลจากการโดนความรอนเชน น้ํารอนลวก หรือ น้ํามัน ชวยลดการอักเสบและเกิดหนอง
พองแผลที่โดนลวกไดดี หรือจะทาเพ่ือปองกันผิวไหมเสียจากการตากแดดเปนเวลานาน และชวยแกปญหา สิว ฝา จุดดาง
ดําบนใบหนาใหหนาเนียนใส 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย หมูแดง เปดยางกวางตุง ปลาทอดสามรส ไกแดงปายทอง ซี่โครงหมู
ทอดกระเทียม หมูแผนทอด หมอดินเปดรวมมิตร ผัดผักตามฤดูกาล ผักอบซุปไก ซุปประจําวัน เพิ่มความสดชื่นดวย โคก 
เบียรทองถิ่น น้ําชา และน้ําเย็น รวมท้ังผลไมหวานกรอบ 
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จากนั้นนําทานเดินทางสูบริเวณ หาดไวทาน ต้ังอยูบนฝงตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความ
ยาวจากเหนือจรดใตถึง 4 กิโลเมตร เปนเขตสถาปตยกรรมท่ีไดชื่อวา “ พิพิธภัณฑ
สิ่งกอสรางหม่ืนปแหงชาติจีน” ถือเปนสัญลักษณท่ีโดดเดนของนครเซี่ยงไฮ อีกทั้งถือเปน
ศูนยกลางทาง  ดานการเงินการธนาคารที่สําคัญแหงหนึ่งของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของ
หาดไวทานเปนแหลงรวมศิลปะสถาปตยกรรมท่ีหลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน 
โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนท่ีตั้ง
ของหนวยงานภาครัฐ เชน กรมศุลกากร โรงแรม และ  สํานักงานใหญของธนาคารตางชาติ 

เปนตน นําทานขึ้นสู หอไขมุก ต้ังอยูฝงผูตงริมแมน้ําหวังผู  เขตลูเจียจุย แลวเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร 
นับเปนหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอก
เปนลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยูตางมุมตางระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยูตอนกลางของหอ
เปนหอชมวิวท่ีกวางขวาง สามารถชมวิวทิวทัศนของเซี่ยงไฮไดทุกดาน ปจจุบัน
หอไขมุกถือเปนสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮอีกดวย จากนั้นนําทานนั่งรถไฟ ลอด
อุโมงคเลเซอรใตทะเล ทานจะต่ืนตาตื่นใจกับแสง สี เสียง และสนุกสนาน
ประหนึ่งวากําลังทองอยูในอวกาศ อิสระใหทานชอปปงอยางจุใจ ณ ถนนนานกิง 
ยานชอปปงเกาแกที่สุดของเซี่ยงไฮ แหลงช็อปปงสินคาแบรนดเนมจากท่ัวโลก 
พ้ืนท่ีดานตะวันออกของนานจิงอนุรักษเปนถนนคนเดิน ถือเปนอีกยานท่ีนาเดิน
นาชอปท่ีสุดในเซี่ยงไฮ เพราะมีรานจีนๆซุกซอนอยูสลับกับหางหรูตลอดสองขางทาง 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย หมูแดงน้ําผ้ึง ปลาตาเดียวนึ่งซีอิ้ว  กุงทอดกระเทียม เปดทรงเครื่องเจียง
หนาน ไกสับกวางตุง ซี่โครงหมูอบซีอิ้ว เนื้อหอยผัดซอส XO ผัดผักคะนา ซุปเห็ดรวมมิตร เพิ่มความสดชื่นดวย โคก เบียร
ทองถิ่น น้ําชา และน้ําเย็น รวมท้ังผลไมหวานกรอบ 
ชม “กายกรรม ERA” สุดยอดไฮเทค ตระการตาดวยแสง สี เสียง ชมการแสดงที่
งดงาม ออนชอย และเตรียมหัวใจของคุณใหพรอมท่ีจะสัมผัสกับความผาดโผน 
ต่ืนเตน เราใจโดยเฉพาะโชวชุดมอเตอรไซดไตลูกโลก และชุดวงลอผาดโผน 

ท่ีพัก  SWISSOTEL GRAND SHANGHAI HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SHANGHAI DELUXE 5D3N : หังโจว-โจวจวง-ซูโจว  5 | P a g e  
Elite Holiday ดูแล...กันและกัน 

วันท่ีหาของการเดินทาง     ตลาดรอยป – โรงงานผลิตผาไหม – รถไฟแมเหล็ก – สนามบินผูตง – สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นอิสระใหทานไดชอปปงสินคามากมาย ณ  เฉิงหวังเม่ียว หรือ ตลาดรอยป เดิมเปนท่ีต้ังของ
วัดเฉิงหวังเมี่ยว (ศาลเทพเจาประจําเมืองเซ่ียงไฮ) อาคารบานเรือนบริเวณนี้เปนสถาปตยกรรมโบราณ
สมัยราชวงศหมิงและชิงแตทําเปนรานขายของมีท้ังของพ้ืนเมืองโบราณ เชน ตราประทับ รูปภาพวาด 
ลายมือพูกัน เครื่องน้ําชา ของที่ระลึก และสินคาสมัยใหมอยางรองเทากีฬา กระเปา อีกท้ังยังมี รานขาย
ขนมและอาหารพ้ืนเมืองอีกมากมาย นําทานชม “โรงงานผลิตผาไหม” ผาไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิต
และสงออกของ ทานจะไดชมวิธีการสาวเสนไหมออกมาเปนเสนใยเสนเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว และเปน

มันวาวสวยงาม เหมาะตอการนําไปทอเปนผืนผาพันธุไหม ทั้งแบบใชเครื่องจักรและแรงงานคน 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย หานยางกวางตุง ปูเนื้อผัดขิงออน ปลาตาเดียวนึ่งซีอ้ิว เปาฮือสดอบ
  ซอสเตาชี่ กุงทอดซอสสูตรลับ หอยหลอกใหญอบกระเทียม หอยทะเลผัดซอสพริกหวาน ผัดผักตามฤดูกาล 2 อยาง ซุปเห็ด
  ปาเลิศรส ขาวผัดเพิ่มความสดชื่นดวย โคก เบียรทองถ่ิน น้ําชา และน้ําเย็น รวมท้ังผลไมหวานกรอบ 

ไดเวลาอันสมควรนําทานขึ้น รถไฟแมเหล็ก ซึ่งเปนรถไฟลอยฟาที่วิ่งเร็วท่ีสุดในโลก กลาวคือใชเวลาวิ่ง 430 กม./ชม. 
รถไฟแมเหล็กนี้ไมใชลอแตใชพลังงานขับเคล่ือนจากสนามแมเหล็กเพื่อยกตัวและเรงความเร็ว รถไฟแมเหล็กไดเปดใชงาน
เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2547 ในเสนทางเชื่อมจากสถานีหลงหยัง สู สนามบินผูตง นครเซ่ียงไฮ ซึ่งมีระยะทาง 30 กิโลเมตร 
โดยใชเวลาเพียง 8 นาที  

17.25 น.  ออกเดินสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG665 
21.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินและอัตรา
แลกเปลี่ยน เปนตน 
 
 

อัตราคาบริการ 
ประเภทผูเดินทาง ลูกคาท่ัวไป สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน) 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพิ่ม 
มีตั๋วแลว (ผูใหญ) ลดราคาทานละ 

42,900.- 
41,900.- 
40,900.- 
39,900.- 
9,000.- 

14,000.-  

40,900.- 
39,900.- 
38,900.- 
37,900.- 
9,000.- 

14,000.- 

41,900.- 
40,900.- 
39,900.- 
38,900.- 
9,000.- 

14,000.- 
**หมายเหตุ : อัตราคาบริการดังกลาว สําหรับจํานวนผูเดินทาง(ผูใหญ) 15 ทานข้ึนไป*** 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเปล่ียนแปลงคาบริการ หากมีผูเดินทางไมครบตามจํานวน 
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คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน) 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม ) 
พักเด่ียวเพิ่ม (ไดรับคะแนนเพิ่ม) 
มีต๋ัวแลว (ผูใหญ)  ไดรับคะแนน 

409 
399 
389 
379 
90 

269 

409 
399 
389 
379 
90 

269 
- สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมท่ีไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

1. คาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลับชั้นทัศนาจรตามเสนทาง และสายการบินท่ีไดระบุไวในรายการ พรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง 
2. คาท่ีพัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน  
3. คาธรรมเนียมวีซา (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย) 
4. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดระบุไวในรายการ 
5. คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 
6. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม 

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 
2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
3. คาทําหนังสือเดินทาง / ตอหนาเลมหนังสือเดินทาง 
4. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ 
5. คาภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก 
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เง่ือนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน 
 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยสั่งจายในนาม 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)   
เลขท่ี  718-2-48819-9 บัญชีออมทรัพย 

 
หมายเหตุ  

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศเหตุการณทาง
การเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระ
แบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถท่ีจะเรียกรองเงินคืน ในกรณีท่ีทานปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช
บริการนั้นท่ีทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยท่ีจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนเดินทาง 14 วัน  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ
เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา เมืองพิจารณาแลว  

 ทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินไหทานไดไมวาจํานวนท้ังหมดหรือบางสวน บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซา อัน
สืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาว
ท่ีพํานักอยูในประเทศไทย  
 

การยกเลิก   
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองหัก 50% ของอัตราคาบริการ 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 10 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมด 
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เอกสารการย่ืนวีซาจีน 
 

1. พาสปอรตตัวจริง ตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม  
3. สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบาน 
4. รูปถายหนาตรง รูปส ี2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเทานั้น อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพร้ินซ 

จากคอมพิวเตอร **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน ** ทานท่ีประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรอง
ตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง 

5. กรอกใบขอมูลสวนตัวท่ีทางบริษัทใหลูกคากรอกใหครบถวนตามความเปนจริง 
6. สําหรับผูที่เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว  ถายสําเนาหนาวีซาท่ีเคยเดินทางเขาประเทศจีนไมเกิน 2 ป ขอใหถายสําเนาหนาวีซาจีนท่ี

ใชเดินทางคร้ังลาสุด***หามตํ่ากวาป 2010 (กรณีวีซาจีนอยูในหนังสือเดินทางเลมเกา ขอใหถายเอกสารหนาหนังสือเดินทางเลมเกา
และหนาวีซาจีนท่ีใชเดินทางครั้งลาสุดแนบมาดวย) 

7. สําหรับผูที่ไมเคยเดินทางเขาประเทศจีน ถาภายใน 2 ป ไมเคยเดินทางเขาจีน ตองใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย 
8. กรณีบุคคลท่ัวไป  

สําเนา สมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย อยางตํ่า 3 เดือน ควรปรับยอดใหเปนปจจุบัน (สําเนา) หรือ STATEMENT ตัวจริง ท่ี
ขอจากธนาคาร ยอนหลัง อยางตํ่า 3 เดือน 

9. กรณีเด็ก (อายุต่ํากวา 15 ป)  
สําเนา สูติบัตรและสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย อยางตํ่า 3 เดือน ของพอหรือแม ควรปรับยอดใหเปนปจจุบัน  

10. กรณีผูสูงอายุ (60 ป ข้ึนไป)  
สําเนา สมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย อยางตํ่า 3 เดือน ควรปรับยอดใหเปนปจจุบัน 
**หมายเหตุ : ถาผูสูงอายุท่ีไมมีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถใหญาติหรือบุคคลอื่น (ระบุความสัมพันธ) ทําหนังสือรับรองออก
คาใชจายในการเดินทางครั้งนี้และขอใหถายสําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผูที่รับรอง ประเภทออมทรัพย อยางตํ่า 3 เดือน ควรปรับ
ยอดใหเปนปจจุบัน** 

11. ในกรณีท่ีเปนสาวประเภทสอง (ลักษณะการแตงกายเปนสตรี) ขอหนังสือรับรองการทํางาน และ สมุดบัญชีเงินฝาก ตัวจริง  
12. ในกรณีท่ีเปน พระภิกษุ ตองใชสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ตัวจริง เทานั้น ไมมีขอยกเวน 
13. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการหรือใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการ

อนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเองวีซา และ กรุณาดูแลบัตรของทานเอง เพราะหากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 สัปดาห 

 
*** โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม 

การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา  *** 
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