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สัมผัสความพรีเมี่ยม ทุกยางกาว... บนดินแดนอารยธรรมนับพันป
แตงเติมอาหารใจ บนเสนทางสุดคลาสสิค กับ เร่ืองเลาความยิ่งใหญแหงแดนมังกร จากอดีตสูปจจุบัน ณ ปกกิ่ง

กาลเวลาที่หมุนเร็วกวาทุกแหงในจีน ยลโฉมเมืองแหงอนาคต ณ เซี่ยงไฮ
เต็มอ่ิมกับอาหารเลิศรส กับ เปดปกกิ่งรานดัง – ซีฟูดกุงมังกร - เทปนยากิ ซีฟูดญ่ีปุน - บุฟเฟตซีฟูด

ใสใจทุกการเดินทางโดยสายการบินไทย และ โรงแรมระดับ 5 ดาว ใจกลางแหลงชอปปง
พรอมการบริการด่ังคนพิเศษ เพราะเรา “ดูแล...กันและกัน” ตลอดการเดินทาง

กําหนดการเดินทาง 21-25 พฤษภาคม // 13-18 มิถุนายน// 26 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม
9-14 กรกฎาคม // 7-12 สิงหาคม 2557
18-23 ตุลาคม 2557**

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – ปกกิ่ง
21.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 เคานเตอร C สายการบิน ไทย

แอรเวย โดยมีเจาหนาที่จากบริษัท คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใหแกทาน
23.50 น. ออกเดินทางสู กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน ไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG 674

วันท่ีสองของการเดินทาง (2) จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูกง – พระราชวังฤดูรอน – หวังฟูจ่ิง
05.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปกก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และพิธีการทางศุลกากรเรียบรอยแลว
เชา บริการอาหารเชา บริการทานดวย ติ่มซํา โจกไขเย่ียวมา เก๊ียวซา ปอเปยะทอด ซาลาเปาไสหมู ซาลาเปาไสครีม

ขนมจีบไสหมู ปาทองโก ซ่ีโครงหมูนึ่งเตาช่ี ผัดผักคะนา
นําทานชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลกและเปนศูนยกลางของกรุงปกก่ิง สถานที่
จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสวันสําคัญตางๆ ถายรูปคูกับอนุสาวรียวีรชน ศาลาประชาคม หอที่ระลึก
ทานประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนําทานสู พระราชวัง
ตองหาม “พระราชวังกูกง” หรือ THE FORBIDDEN
CITY สรางขึ้นในค.ศ.1406 ในสมัยจักรพรรดิ หยงเลอ มี
ตําหนักใหญเล็กรวม 9,999 หอง เปนที่ประทับและวา

ราชการของจักรพรรดิ 24 พระองค ในราชวงศหมิงและราชวงศชิงชม
โบราณสถานและส่ิงกอสรางอันทรงคุณคาทางประวัติศาสตรและการเมือง

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย กุงสองรส (ลวก+อบเกลือ) ปลาตาเดียวนึ่งซีอิ๊ว, หอยนางรมอบ
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วุนเสน, ไกยางฮองกง, คอหมูยางมาเกา, เปดยางกวางตุง, ผัดปลาหมึกรวมมิตร, ผักกาดขาวอบวุนเสน, ซุปซีฟูด
หม่ันโถวจิ้มนมขน เพ่ิมความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําชา และน้ําเย็น
นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ“อี้ เหอ หยวน”แปลวาอุทยานเพ่ือพลานามัยอันผสมกลมกลืนกันไดดวยดี
สรางขึ้นประมาณ 800 ป ในสมัยราชวงศจิ๋น แตผูที่ทําใหส่ิงกอสรางนี้สวยงามเปนที่เล่ืองลือ คือพระนางซูสีไทเฮา
แหงราชวงศชิง ชมความงดงามของทะเลสาบคุนหมิง ซ่ึงเกิดจาก
แรงงานคนขุดขึ้นมา แลวเอาดินที่ขุดพูนขึ้นไปเปนเนินเขาขาง
ทะเลสาบนั้นเอง ผูสรางคือฮองเตเฉียนหลงใชในการฝกซอมทัพเรือ
ชมระเบียงที่ยาวที่สุดในโลกกวา 700 เมตร และเรือหินออนที่สราง
ขึ้นโดยใชงบประมาณของกองทหารเรือ จากนั้นนําทานสู ถนนหวังฟู
จ่ิง ซ่ึงเปนศูนยกลางสําหรับการชอปปงที่คึกคักมากที่สุดของเมือง
หลวงปกก่ิงรวมทั้งหางสรรพสินคาช่ือดังตางๆ ศูนยกลางความบันเทิงมากมาย เชิญทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เทปนยากิซีฟูดญี่ปุน!! เสิรฟดวยซาซิมิ (ปลาแซลมอล, กุงหวาน,
ปลาหมึกยักษ, ปลาฮามาจิ) ปงยาง (เปาฮ้ือสด, ปลาหิมะ, หอยเซลล, กุงสด, หอยนางรม, ปลาไข, ปลาไหลญี่ปุน)
เสต็กเนื้อ เสต็กแพะ เพ่ิมเติมความสดช่ืนดวย น้ําผลไม, ไวนแดง, เบียร แบบไมอั้น

ท่ีพัก MARRIOTT BEIJING NORTHEAST HOTEL ระดับ 5 ดาว (CONFIRM!!)

วันท่ีสามของการเดินทาง (3) กําแพงเมืองจีน ดานปาตาหลิง (นั่งกระเชา) – ตลาดรัสเซีย
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดนิทางสู กําแพงเมืองจีน ดานปาตาหลิง โดยกระเชา ตั้งอยูทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือหางจากกรุงปกก่ิง 90
กม. ชมชีวิตความเปนอยูของชาวปกก่ิงและสองขางทางที่อุดมสมบูรณบนที่ราบสูงมองโกล และผานเสนทางรถไฟ
ทรานไซบีเรียที่ยาวที่สุดในโลก สัมผัสกับความมโหฬารและความ
ย่ิงใหญของกําแพงมรดกโลกที่สรางดวยเลือดเนื้อและชีวิตของผูคน
นับลานในสมัยจักรพรรดิ์ฉินซีฮองเต ซ่ึงยังคงครองความย่ิงใหญจน
ปจจุบนั เปน 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยของโลก สถานที่แหงนีท้านจะได
สัมผัสกําแพงเมืองจีนอยางถึงจุดสูงสุด และพรอมกับวิวทิวทัศนที่
สวยงามทานจะไดเห็นส่ิงมหัศจรรยหนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สรางขึ้นดวยแรงงานของคนนบัหม่ืนคน มี
ความยาวกวา 6,350 ก.ม.กอสรางขึ้นครั้งแรกเม่ือประมาณกวา 2,000 ปกอน โดยเมืองตางๆ แตเม่ือจกัรพรรดิ์จิ๋นซี ผู
รวบรวมประเทศจีนใหเปนปกแผนไดครองแผนดิน จึงส่ังใหเช่ือมกําแพงเมืองตางๆเขาดวยกัน ตัวกําแพงสูง 7 เมตร
กวาง 6 เมตร วากันวา ถานําวัสดุที่ใชกอสรางกําแพงแหงนี้มาสรางกําแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร
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เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลานึ่งรวมมิตร, ขาหมูน้ําแดง, ไกอบ, เนื้อเปดผัดเห็ดปา, หมอ
ไฟเห็ดหูหนูดํา, หมูผัดตนกระเทียม, ผัดคะนากวางตุง, ซุปเห็ดรวมมิตร เพ่ิมความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ํา
ชา และน้ําเย็น
นําทานเดนิทางสู ตลาดรัสเซีย ซ่ึงช่ือ “ตลาดรัสเซีย” มีที่มาจากตอนที่สหภาพโซเวียตลมสลายใหมๆ คนรัสเซียจะ
เดินทางเขามาหาซ้ือสินคากันที่นีม่ากเพ่ือนําไปขายทํากําไรที่รัสเซียอีกที แหลงชอปปงที่อยูบนถนนยาวกวา 400
เมตร ใหทานเลือกซ้ือสินคาเลียนแบบแบรนดเนมดงั อาทิ louis vuitton, prada, ferragamo, Versace เปนตน

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร รานเศรษฐีชาวบาน บริการทานดวย เปดปกกิ่ง อาหารขึ้นช่ือของปกกิ่ง!! พรอมเสิรฟ
เมนู ออรเดิฟ 4 อยาง ซุปหอยงวงชางตอนรับแขก ปลากุยหยูนึ่งซีอิ้ว กุงใหญทอดรูปหางนกยูง ผัดเอ็นหอยใหญ ผัด
ไกเสฉวน ซ่ีโครงหมูอบประจําราน คะนาผัดเนื้อหอยทะเล  ผกัรวมเพ่ือสุขภาพ หมูทอดสูตรเฉพาะราน หวยซัวหรือ
สับปะรดเช่ือม ขาวผัดหยางโจว เพ่ิมความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําชา และน้ําเย็น

ท่ีพัก MARRIOTT BEIJING NORTHEAST HOTEL ระดับ 5 ดาว (CONFIRM!!)

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4) หอฟาเทียนถาน – รานชา - สถานีรถไฟปกกิ่งใต – รถไฟความเร็วสูง – เซี่ยงไฮ
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู หอฟาเทียนถาน ตั้งอยูทางทิศใตของกรุงปกก่ิง มีเนื้อที่ทั้งหมด
273 เฮกตาร เปนสถานซ่ึงจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนที่บวงสรวง
เทพยดา ในระยะยางเขาฤดูหนาวถึงเดือนอายตามจันทรคติทุกป พระจักรพรรดิจะเสด็จ
ไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพ่ือใหการเก็บเก่ียวไดผลอุดม หอบวงสรวง
เทวดาฟาซ่ึงในสมัยราชวงศ ภายในบริเวณหอฟาเทียนถาน ประกอบดวยตําหนักฉี
เหนียนเตี้ยน ลานหยวนชิว และตําหนักหวงฉงอี่ ซ่ึงตําหนักนี้ลอมรอบดวยกําแพงเตี้ยๆ
กําแพงนี้สรางถูกตองตามหลักวิชาวาดวยเสียง จึงสะทอนเสียงไดจนเปนที่เล่ืองลือ เม่ือ

สองคนยืนอยูที่กําแพงคนละฟาก คนหนึ่งพูดใสกําแพงเบาๆ อีกคนหนึ่งเอาหูแนบกับกําแพง ก็จะไดยินเสียงพูดจาก
ฝายตรงกันขาม... นําทานเขาชม รานใบชา ใหทานไดล้ิมรสและสูดกล่ินหอมของชาขึ้นชาของจีน พรอมกับเลือกซ้ือ
ใบชาไปเปนของฝากแกคนที่ทานรัก

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลาซุนหยูนึ่งเตาซ่ี, หานยางกวางตุง, ผัดไกบานไฟแดง, กุงอบ
วุนเสน, เคาหยกอบเผือก, ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม, เตาหูทรงเครื่องกวางตุง, ผัดคะนา, ซุปเปดตุนฟกเขียว เพ่ิมความ
สดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําชา และน้ําเย็น
จากนั้นนําทานเดินทางสู เซี่ยงไฮ ใหทานไดสัมผัสกับประสบการณดวยรถไฟความเร็วสูงของรถไฟตัวใหมลาสุดถึง
312 กม./ชม. ซ่ึงใชเวลาประมาณ 5 ช่ัวโมงเทานั้น โดยรถไฟสายปกก่ิง-
เซ่ียงไฮ นี้เปดตัวอยางเปนทางการเม่ือวันที่ 26 มิ.ย. 2555 ดวยเงินลงทุนสูง
ถึง 220,900 ลานหยวน ขบวนรถไฟนี้มีช่ือวา “เหอเสียเฮา” ซ่ึงมี
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ความหมายวากลมกลืน หรือสมานฉันท ซ่ึงการเปดใชรถไฟความเร็วสูงครั้งนี้ ถือเปนการประกาศวา พรรค
คอมมิวนิสตจีน ไดพาประเทศกาวสูความเปนประเทศที่ทันสมัยทัดเทียมชาติมหาอํานาจอื่น

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลาทอดผัดดองเหมยชาย, เปดทอดฮองกง, ขาหมูประจําราน, ซ่ีโครง
หมูทอดกระเทียม, หมูแดงกวางตุง, หมูสับนึ่งรวมดอกหญาหนอน, หมอดินเห็ดชารวมกุยฉาย, ผัดเตาหมิว กวางตุง,
ไกตุนสมุนไพร เพ่ิมความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําชา และน้ําเย็น

ท่ีพัก SHERATON SHANGHAI HOTEL PUDONG ระดับ 5 ดาว (CONFIRM!!)

วันท่ีหาของการเดินทาง (5) วัดพระหยกขาว – บัวหิมะ - สวนอี้หยวน – ตลาดรอยป - กายกรรม ERA
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม วัดพระหยกขาว (White Jade Buddha Temple) ซ่ึงเปนวัดที่มี
พระพุทธรูปที่มีช่ือเสียง เปนพระพุทธรูปหยกถูกสรางขึ้นในป 1882 เปนวันที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแก 2 องค ซ่ึงอัญเชิญมาจากพมาโดยพระภิกษุช่ือฮุยเก็น
วัดแหงนี้ถูกทําลายในชวงราชวงศชิงถูกโคนลมบัลลังก แตโชคดีที่พระพุทธรูปหยกขาว
ไมไดถูกทําลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สรางขึ้นใหมในป 1928 และใหช่ือวัด
แหงนี้วาวัดพระหยกขาว นําทานเลือกซ้ือและเลือกชม บัวหิมะ

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในตึก SUPER BRAND MALL บริการทานดวย ซีฟูดบุฟเฟต!!
นําทานชม สวนอี้หยวน ซ่ึงตั้งอยู ณ ใจกลางเขตเมืองเกา สวนอี้หยวน เปนสวน
แตงแบบจีนที่ประกอบไปดวยภูเขาจําลอง สระน้ํา และระเบียงทางเดิน มี
ตํานานเลาวา นายชางเอกจางหนานหยางไดสรางสวนอี้หยวนโดยการวาจาง
ของตระกูลพานแหงราชสํานักหมิง สวนภูผา-ปาเขียวแหงนี้งดงามตระการตา
ไปดวยภูเขาจําลอง สระปลาหลีฮ้ือ กําแพงสลักรูปมังกรและเกงจีนอีกหลาย
หลังที่เช่ือมตอกันดวยสะพานซิกแซกหลายสายและช็อปปงสินคาพ้ืนเมือง
มากมาย นําทานเดินทางสู ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือตลาดรอยป ใหทานไดอิสระ ชอปปงสินคาพ้ืนเมืองและขนม
ตางๆ ของเมืองเซ่ียงไฮเพ่ือเปนของฝากและของที่ระลึก หรือชิมซาลาเปา เส่ียวหลงเปารานขึ้นช่ือที่สุดในเซ่ียงไฮได
ตามอัธยาศัย...

คํ่า บริการอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ไกแดงปายทอง, ปลากุยหยูนึ่งซีอิ้ว, ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม, ผัด
ซีฟูดรวมมิตร, เปาฮ้ือสดอบเตาซ่ี, ปูแดงผัดขิงออน, หอยเชลลอบกระเทียม, ผัดผักตามฤดูกาล, ซุปตุนเห็ดรวมมิตร,
ขาวผัดหยางโจว, ของหวาน เพ่ิมความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําชา และน้ําเย็น

19.30 น. นําทานชม ERA INTERSECTION OF TIME ชม โชวอันตระการตา ตื่นเตน
สวยงาม ชมการขับมอเตอรไซด 4 คัน ในลูกโลกเหล็กและมี ช่ือเสียงคณะหนึ่งใน
ประเทศจีน
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ท่ีพัก SHERATON SHANGHAI HOTEL PUDONG ระดับ 5 ดาว (CONFIRM!!)

วันท่ีหกของการเดินทาง (6) หาดไวทาน - อุโมงเลเซอร - หอไขมุก – สนามบิน – สุวรรณภูมิ
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู หาดไวทาน เพลิดเพลินกับบรรยากาศ 2 ขางริมแมน้ําชมตึกที่รวมสมัย สวยงาม จากนั้นนํา
ทานลงสูอุโมงคเลเซอรมุดใตน้ําเพ่ือขามไปอีกฝงระหวางทางทานจะไดชมการเลนแสงเลเซอรสุดตระการตา
ตลอดเสนทาง เม่ือโผลมาอีกดานหนึ่งของแมน้ํา นําทานขึ้นสู หอไขมุก
ตั้งอยูฝงผูตงริมแมน้ําหวังผู เขตลูเจียจุย แลวเสร็จเม่ือ ค.ศ.1993 มีความสูง
468 เมตร นับเปนหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก หอ
TV ดูภายนอกเปนลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยูตางมุมตางระดับ ลูกเหล็กกลมที่
อยูตอนกลางของหอเปนหอชมวิวที่กวางขวาง สามารถชมวิวทิวทัศนของ

เซ่ียงไฮไดทุกดาน ปจจุบันหอไขมุกถือเปนสัญลักษณของเมืองเซ่ียงไฮอีกดวย...
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูสุดพิเศษ กุงมังกรซีฟูด, กุงมังกรกรอบบะหม่ี, ปลาเกานึ่ง

ซีอิ้ว, หอยเชลลอบวุนเสน, หานยางฮองกง, ไกนึ่งกวางตุง, คากิทอดประจําราน, หมูทอดพริกเกลือ, หัวไชเทาอบซุบ
ไก, ผัดคะนา, น้ําแกงตุนหัวปลา, เพ่ิมความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําและน้ําเย็น
...ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบิน

17.25 น. นําทานออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG665 การบินไทย
21.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

อิลิท ฮอลิเดย... ดูแล กันและกนั
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อัตราคาบริการ สําหรับเดือน พ.ค. - ส.ค. 2557
ประเภทผูเดินทาง ลูกคาท่ัวไป สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสรมิ

ผูใหญ
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 1ทาน)
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแลว (ผูใหญ) ลดราคาทานละ
เพิ่มตั๋ว BUSINESS ทานละ (ราคาประมาณการ... กรุณาสอบถาม)

57,900.-
56,900.-
55,900.-
54,900.-
10,500.-
19,000.-
29,500.-

55,900.-
54,900.-
53,900.-
52,900.-
10,500.-
19,000.-
29,500.-

56,900.-
55,900.-
54,900.-
53,900.-
10,500.-
19,000.-
29,500.-

หมายเหตุ : อัตราคาบริการดังกลาว สําหรับจํานวนผูเดินทาง (ผูใหญ) 15 ทานขึ้นไป
อัตราคาบริการสําหรับจํานวนผูเดินทาง(ผูใหญ) 10ทาน ทางบริษทัขอเปลี่ยนแปลงอัตราคาบรกิารเพิ่มขึน้ทานละ 5,000 บาท

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเปลีย่นแปลงคาบริการ หากมีผูเดินทางไมครบตามจํานวน

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสรมิ

ผูใหญ
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ไดรับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแลว (ผูใหญ) ไดรับคะแนน

559
549
539
529
105
369

559
549
539
529
105
369

- สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมท่ีไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสรมิไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก
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อัตราคาบริการ สําหรับเดือน ตุลาคม 2557
ประเภทผูเดินทาง ลูกคาท่ัวไป สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสรมิ

ผูใหญ
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 1ทาน)
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแลว (ผูใหญ) ลดราคาทานละ
เพิ่มตั๋ว BUSINESS ทานละ (ราคาประมาณการ... กรุณาสอบถาม)

59,900.-
58,900.-
57,900.-
56,900.-
12,500.-
19,000.-
29,500.-

57,900.-
56,900.-
55,900.-
54,900.-
12,500.-
19,000.-
29,500.-

58,900.-
57,900.-
56,900.-
55,900.-
12,500.-
19,000.-
29,500.-

หมายเหตุ : อัตราคาบริการดังกลาว สําหรับจํานวนผูเดินทาง (ผูใหญ) 15 ทานขึ้นไป
อัตราคาบริการสําหรับจํานวนผูเดินทาง(ผูใหญ) 10ทาน ทางบริษทัขอเปลี่ยนแปลงอัตราคาบรกิารเพิ่มขึน้ทานละ 5,000 บาท

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเปลีย่นแปลงคาบริการ หากมีผูเดินทางไมครบตามจํานวน

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสรมิ

ผูใหญ
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ไดรับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแลว (ผูใหญ) ไดรับคะแนน

579
569
559
549
125
389

579
569
559
549
125
389

- สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมท่ีไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสรมิไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก

อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับช้ันทัศนาจรตามเสนทาง และสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ พรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง
2. คาที่พัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือระดบัเดียวกัน
3. คาธรรมเนียมวีซา (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย)
4. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนดิ  ตามที่ไดระบุไวในรายการ
5. คามัคคเุทศกทีค่อยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดนิทาง
6. คาประกันอบุัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม
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อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน
2. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%
3. คาทําหนงัสือเดินทาง / ตอหนาเลมหนังสือเดินทาง
4. คาภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินเรยีกเก็บเพิ่มอีก

เงื่อนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท
ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดนิทางอยางนอย 14 วัน

 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยส่ังจายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด
 ชําระโดยเงินสด
 ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6619788)

ช่ือบัญชี บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขมุวิท-พระราม4)
เลขท่ี 718-1-04879-9 บัญชีกระแสรายวัน

หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ

เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ เนื่องจากการ
ทองเท่ียวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถท่ีจะเรียกรองเงินคืน ในกรณีท่ีทาน
ปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใชบริการนั้นท่ีทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่
เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนากอนเดินทาง 14 วัน

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหามนําเขา
ประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา
เมืองพิจารณาแลว

 ทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินไหทานไดไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑูตงดออกวี
ซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คน
ตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรบับริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่เคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่รังเกียจ

ของคนสวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น, หรือพยายามสรางความ
วุนวายในคณะทัวร ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีอายุครรภเกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกใน
ครรภ
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3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอื่นเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอื่นใดอัน
มิใชการทองเที่ยว

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวร
เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานที่ตองใช
รถเข็น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณา
แจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู
เดินทางทานอื่น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่เปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือ
บางเสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด
ใหแกลูกคาทานตอไปที่แจงช่ือรอไว ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอื่น

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา
กอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนหากทานตองการ

9. ในกรณีที่ทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคาใชจาย
โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิมัดจํา

หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน ขอหักรอยละ 50 ของอตัราคาบรกิาร
หากยกเลิกกอนเดินทาง 7 วัน ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ

10. ในกรณีที่ทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจาย
เพ่ิม เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปล่ียนช่ือตั๋วเครื่องบินเทานั้น เวนแตตั๋วเครื่องบินที่ไมอนุญาตใหเปล่ียนช่ือหรือ
คืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ  อันเนื่องมาจากเหตุผล

สวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสีย รวมถึงการที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

13. สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการ
ใด ๆ ที่กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพ่ือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรนั้นๆ หากทานผู
เดินทางซ้ือตั๋วหรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอม าทัวรนั้น ๆ ไมสามารถออกเดินทางได
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้น

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการ
ทองเที่ยวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ
ปรับเปล่ียนรายการทองเที่ยวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออก
เดินทางไมนอยกวา 7 วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เ วนแต ในกรณีที่
เกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ
, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือคํานึงถึง
ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากที่สุด

15. สถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะ
คืนเงินคาเขาชมใหแกทานตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหทานสามาร ถเขา
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ชมได   แตในกรณีที่มีเหตุลาชาหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ทองเที่ยว
ดังกลาวได โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดขึ้นแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง

17. ของกํานัลตาง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทาน
สามารถเลือกใชของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย

18. ตําแหนงที่นั่งบนเครื่องบินเปนไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือก
ตําแหนงที่นั่งไดเอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีที่สุ ดภายใตลักษณะ
ตําแหนงที่นั่งแบบหมูคณะที่สายการบินจัดใหมา

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจะเดินทาง
ไปทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทางไป

20. เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน
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เอกสารการย่ืนวีซาจีน
1. พาสปอรตตัวจริง ตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทบัตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลงัสีขาวเทานั้น อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือ

รูปพริ้นซ จากคอมพิวเตอร **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน ** ทานที่ประสงคใชรปูถายขาราชการในการย่ืนวีซา กรุณา
เตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง

5. กรอกใบขอมูลสวนตัวทีท่างบรษิทัใหลูกคากรอกใหครบถวนตามความเปนจริง
6. สําหรับผูทีเ่คยเดินทางเขาประเทศจีนแลว ถายสําเนาหนาวีซาที่เคยเดินทางเขาประเทศจีนไมเกิน 2 ป ขอใหถายสําเนาหนาวีซา

จีนทีใ่ชเดนิทางครั้งลาสุด***หามต่ํากวาป 2010 (กรณีวีซาจีนอยูในหนงัสือเดินทางเลมเกา ขอใหถายเอกสารหนาหนงัสือ
เดินทางเลมเกาและหนาวีซาจีนทีใ่ชเดินทางครัง้ลาสุดแนบมาดวย)

7. สําหรับผูที่ไมเคยเดินทางเขาประเทศจีน ถาภายใน 2 ป ไมเคยเดนิทางเขาจนี ตองใชสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัย
8. กรณีบุคคลทั่วไป

สําเนา สมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย อยางต่ํา 3 เดือน ควรปรับยอดใหเปนปจจบุัน (สําเนา) หรือ STATEMENT ตวั
จริง ที่ขอจากธนาคาร ยอนหลัง อยางต่ํา 3 เดือน

9. กรณีเด็ก (อายุต่ํากวา 15 ป)
สําเนา สูติบัตรและสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย อยางต่ํา 3 เดือน ของพอหรือแม ควรปรบัยอดใหเปนปจจบุัน

10. กรณีผูสูงอายุ (60 ป ขึน้ไป)
สําเนา สมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย อยางต่ํา 3 เดือน ควรปรับยอดใหเปนปจจบุัน
**หมายเหตุ : ถาผูสูงอายุท่ีไมมีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถใหญาตหิรือบุคคลอืน่ (ระบุความสัมพันธ) ทําหนังสือรับรองออก
คาใชจายในการเดินทางครั้งนี้และขอใหถายสําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผูท่ีรับรอง ประเภทออมทรัพย อยางต่ํา 3 เดือน ควร
ปรับยอดใหเปนปจจุบัน**

11. ในกรณีที่เปนสาวประเภทสอง (ลักษณะการแตงกายเปนสตรี) ขอหนังสือรับรองการทํางาน และ สมุดบัญชีเงนิฝาก ตัวจริง
12. ในกรณีที่เปน พระภิกษุ ตองใชสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย ตัวจรงิ เทานั้น ไมมีขอยกเวน
13. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการหรือใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจนี ทานจะตองรบัผิดชอบ

ในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเองวีซา และ กรุณาดูแลบัตรของทานเอง เพราะหากทานทําบัตรหายในระหวาง
เดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจนีอยางนอย 2 สัปดาห

15. กรณีหนงัสือเดินทางชาวตางชาติ (สําคัญ)
I. ทางบรษิัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย

เทานั้น
II. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน

III. หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจนีดวยตนเอง
IV. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผู

เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

*** โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม
การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา ***
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