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เส้นทางบนป่าคอนกรีต ทีถูกหอ้มลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม และ อารยธรรมอนัทรงคุณค่านบัพนัปี
เซียงไฮ้ - หังโจว - ผู่โถวซาน - ซูโจว

การเดินทางตามความเชือแห่งนักษัตร นมัสการสิงศักดิสิทธิ ณ ผู่โถวซาน... เจ้าแม่กวนอมิ
เตม็อิมกบัอาหารเลิศรส กบั ซีฟู้ ดกุง้มงักร - บุฟเฟ่ตอิ์นเตอร์ พร้อมวิวเมืองเซียงไฮ้ 360 องศา

ใส่ใจทุกการเดินทางโดยสายการบินไทย และ โรงแรมระดบั 5 ดาว ใจกลางแหล่งชอ้ปปิง
พร้อมการบริการดังคนพิเศษ เพราะเรา “ดูแล...กันและกัน” ตลอดการเดินทาง

กาํหนดการเดนิทาง 9-13 พฤษภาคม // 25-29 มิถุนายน
10-14 กรกฎาคม 2557

วนัแรกของการเดนิทาง กรุงเทพ - เซียงไฮ้ (ประเทศจนี) - หังโจว
08.30 น คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชนั 4 สายการบิน ไทย เคาน์เตอร์ D โดยมี

เจา้หนา้ทีของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกท่าน
11.00 น ออกเดินทางสู่ ประเทศเซียงไฮ ้โดย สายการบิน ไทย แอร์เวย์ TG 664
16.15 น. เดินทางถึง สนามบินผูต่ง นครเซียงไฮ้ (ไข่มุกบูรพา) ไดรั้บการขนานนามวา่ “นครปารีสแห่งตะวนัออก” ตงัอยูบ่นฝัง

แม่นาํหวงัผู ่เสน้เลือดขนาด 80 กม.ทีหล่อเลียงมหานครแห่งนีมาเนินนาน เมืองทีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ เมืองท่า และ
เป็นเมืองทีมีขนาดใหญ่ทีสุดของจีน หลงัจากผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อย
แลว้

คํา บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูสุดพเิศษ กุ้งมงักรซีฟู้ด, กุง้มงักรกรอบบะหมี, ปลาเก๋านึงซีอิว, หอย
เชลลอ์บวุน้เสน้, ห่านยา่งฮ่องกง, ไก่นึงกวางตุง้, คากิทอดประจาํร้าน, หมูทอดพริกเกลือ, หวัไชเ้ทา้อบซุบไก่, ผดัคะนา้,
นาํแกงตุ๋นหวัปลา, เพิมความสดชืนดว้ย โคก้, เบียร์ทอ้งถิน นาํและนาํเยน็
นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงหังโจว โดยรถโคช้ ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม. เมืองหงัโจว เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึงมี
ความมังคังมากทีสุดแห่ง หนึงเป็นแหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะทีมีชือเสียงแห่งหนึงของประเทศจีน ซึง
ในอดีตมีคาํเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหงัโจวและซูโจววา่“บนฟ้ามีสวรรคบ์นดินมีซู(โจว)หงั(โจว)”
เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามสองฟากถนน

ทีพกั COURTYARD BY MARRIOT HANGZHOU หรือเทยีบเท่า www.courtyardhangzhou.com
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วนัทีสองของการเดนิทาง วดัจีกง - ล่องทะเลสาบซีหู - หมูบ้านใบชา - เมอืงหนิงปอ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาํท่านเขา้สกัการะ วดัพระจีกง หรือ วดัจิงฉือ เป็นวดัเก่าแก่สร้างขึนในสมยั
ราชวงศโ์จว ภายในมีพระโพธิสตัยก์วนอิมพนักร รูปปันพระจีกง และมีหอ
ระฆงัทีบรรจุระฆงัทองแดงหนกั 40 ตนั ทีชาวญีปุ่นมอบใหใ้นปี 1986 วดัจีกงมี
ระฆงัดีทีไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นหนึงในสิบของดีแห่งซีหู ระฆงัเทพเกา้มงักรของ
วดัจะถูกเคาะวนัละ 108 ครัง และทุกวนัสินปีจะมีนกัท่องเทียวชาวญีปุ่นมาฟัง
เสียงระฆงัเทียงคืนเพือตอ้นรับปีใหม่ วดัจิงฉือ เป็นวดัทีจีกงเคยจาํพรรษาอยู่
และสาํเร็จเป็นพระอรหนัตที์นี ภายในวดัมีบ่อนาํทีมีตาํนานเล่าวา่ พระจีกงเรียกท่อนซุงออกมาจากบ่อนาํแห่งนี เพือ

นาํมาสร้างวดั พระจีกงไดช่้วยเหลือชาวหงัโจวอยา่งมาก เป็นเหตุใหช้าวบา้นนบัถือท่านอยา่งมาก จากนนั
นาํท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู มีเนือทีประมาณ 6.03 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบทีเกิดจากอ่าวของ
แม่นาํเฉียงถางเจียงทีถูกสนัดอนใตน้าํทะเล ทาํใหอ้ดุตนัเป็นทะเลสาบ ภายในทะเลสาบมีเกาะเสียวหยงิ
โจว ซึงเกิดจากปี ค.ศ. 1607 ตอนทีมีการขดุลอกกน้ทะเลสาบและเอาดินถมเป็นเขือนรอบๆ ระหวา่งเขือน
มีถนนสญัจรสองขา้งถนนในเกาะก็กลายเป็นสระ ซึงเป็นสถานทีสวยงาม มีเก๋งจีนและสระดอกบวั
มากมาย ริมเกาะเสียวหยงิโจว มีโคมไฟทีสร้างเป็นทรงเจดียหิ์น เหนือนาํ 1.5 เมตร จาํนวน 3 โคม นาํท่าน

ชม โคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจนัทร์นาํลึก ซึงเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองหงัโจว ภายในจุดไฟไดแ้ละแสงไฟในโคมจะลอด
ออกมาจากหนา้ต่างทอดลงบนผิวนาํ ลกัษณะคลา้ยกบัดวงจนัทร์เตม็ดวงมองดูสวยงาม นาํท่านสู่ หมู่บ้านใบชา อนัลือ
ชือทีมีชือเสียงของเมืองหงัโจว ซึงท่านจะไดชิ้มนาํชาทีมีรสชาติทีแสนยอดเยียมจากใบชาหลงจิง โดยกล่าวกนัวา่ " ดืม
ชาหลงจิง เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวนั " ชานีเป็นใบชาทีมีชือเสียงมากทีสุดในประเทศจีน มีประวติัยาวนานกวา่
2,000 ปี มีประโยชน์มากมายเช่น บาํรุงสายตา ลดไขมนัในเสน้เลือด ลดนาํหนกั เป็นตน้ ใหท่้านไดเ้ลือกซือสินคา้
มากมายทีทาํจากใบชาตามอธัยาศยั

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย ปลากะพงทรงดอกเก๊กฮวย, ไก่ขอทาน, หมูตงโป, ทอดฟองเตา้หู,้
ซีโครงหมูอบนาํแดง, เป็ดทอดตะกร้าไมไ้ผ่, ขาหมูเยอรมนั, หมอ้ดินเตา้หู,้ รากบวัทอด, ผดัผกัตามฤดูกาล, นาํแกงนาง
ซ่ง เพิมความสดชืนดว้ย โคก้, เบียร์ทอ้งถิน นาํและนาํเยน็
นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงหนิงปอ (ใชร้ะยะเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง) เป็นเมืองท่าทีสาํคญั เมืองหนึงของมณฑลเจ๋อเจียง
และยงัเป็นเมืองอตุสาหกรรมทอผา้และแปรรูปอาหารสาํเร็จรูป โดยผา่น สะพานหงัโจววาน สะพานขา้มทะเลทียาวที
สุดในโลก มีความยาว 36 กม. สามารถรับนาํหนกัรถไดถึ้ง 1,430 ตนั

คํา บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลาเก๋านึงซีอิว, ขาหมูฮ่องเต,้ ซีโครงหมูทอดกระเทียม, เป็ดทรงเครือง
ป้ายทอง, เนือหอยผดัเผด็, ปูอบวุน้เสน้, ผดัหา้สหายชาวบา้น, ผดัผกัทาทา, ซุปกระดูกหมูตุ๋นเห็ด เพิมความสดชืนดว้ย
โคก้, เบียร์ทอ้งถิน นาํและนาํเยน็

ทีพกั HAIZHONGZHOU INT'L HOTEL หรือเทยีบเท่า http://hzzzy.pt-tour.com
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วนัทีสามของการเดนิทาง ผู่โถวซาน - วดัเจ้าแม่กวนอมิไม่ยอมไป - วดัไผ่สีม่วง -วดัผู่จี - หนานไห่กวนอมิ - ซูโจว -
HARMONY TIMES SQUARE

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาํท่านขา้มเรือสู่ เกาะผู่โถวซาน ทีท่าเรือจูเจียซาน โดยเรือด่วน เพียง 15 นาทีเท่านนั นาํท่านสู่ วดัผูจี่
เพือนมสัการเจา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่และศกัดิสิทธิทีสุดของเกาะผูโ่ถวซาน ชาวบา้นเรียกวดันีวา่ เฉีย
นซือ หรือ วดัก่อน สร้างในสมยัราชวงศซ่์งตรงกบัปี ค.ศ. 1080 ทาํการบูรณะครังใหญ่ในสมยั
จกัรพรรดิเจิงแห่งราชวงศชิ์ง นาํท่านนมสัการองคพ์ระโพธิสตัว์ เจา้แม่กวนอิมไม่ยอมไป ซีงเป็น
สถานทีศกัดิสิทธิทีชาวผูโ่ถวซาน ใหค้วามเคารพนบัถือมากกวา่ 2,000 ปี ประดิษฐานอยูที่ตาํหนกัริม

ทะเล วดัไผม่่วง ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปหยกขาว ซึงอยูด่า้นหนา้ของตาํหนกัเจา้แม่กวนอิมไม่ยอมไปบริเวณ
รอบวดัจะปลูกตน้ไผซึ่งมีลกัษณะพิเศษคือมีลาํตน้เป็นสีม่วงซึงสามารถปลูกไดที้เดียวคือบนเกาะผูโ่ถวซานเท่านนั
จากนนันาํท่านกราบขอพร องคห์นานไห่กวนอิม เพือความเป็นสิริมงคล

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย อาหารเจ เพือความเป็นสิริมงคล
นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงซูโจว (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง) เป็นเมืองทีมีความงดงามอยา่งมีเอกลกัษณ์ดว้ย
สวนและคลองสายนอ้ยใหญ่ มีประวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนานกวา่ 2,500 ปี และไดรั้บสมญานามวา่“เมืองแห่งสาว
งาม” ในอดีตฮ่องเตห้ลายพระองคข์องราชวงศห์มิงและชิงชอบเดินทางจากเมืองหลวงทีปักกิงมาท่องเทียว ซึงอดีตใน
แถบนีไดชื้อวา่ “เจียงหนาน” อุดมไปดว้ยพืชพรรณธญัญาหารและสาวเจียงหนานทีมีความสวยงามเป็นเลิศ

คํา บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย ปลากะพงนึงรวมมิตร, ซีโครงหมูอบนาํแดง, ห่านยา่งฮ่องกง, เป็ดทอด
ผดัเหม่ยวา่ย, เนือกุง้แม่นาํผดัไฟแดง, ลูกชินหมูสบัรากบวันาํแดง, หมอ้ไฟดอกกะหลาํ, ถัวแขกไฟแดง, ซีโครงหมูตุ๋น
ขา้วโพด, เพิมความสดชืนดว้ย โคก้, เบียร์ทอ้งถิน นาํและนาํเยน็
นาํท่านสู่ SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE เป็นแหล่งรวมความทันสมยัแห่งใหม่ของซูโจว มี JIU
GUANG DEPARTMEAT STORE เป็นแหล่งรวบรวมอาหาร ผกั ผลไม ้เครืองดืม จากทุกมุมโลก นอกจากนี ยงัมี
ร้านอาหาร อาทิ KFC , PIZZA HUT เป็นตน้ อีกทงัท่านจะไดช้ม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร นบัเป็น LED
SCREEN จอยกัษบ์นเพดานแบบชินเดียวทีใหญ่ทีสุดในโลก

ทีพกั GRAND METRO PARK HOTEL หรือเทยีบเท่า

วนัทสีีของการเดนิทาง สวนหลวิหยวน - วดัซีหยวน - เซียงไฮ้ - บัวหิมะ - กายกรรม ERA
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาํท่านชม สวนหลวิหยวน โบราณสถานอนัเก่าแก่และสวยงามของซูโจวทีสมบูรณ์แบบและ เลืองชือของจีน ชมธาร
นาํเลก็ๆ ศิลามหึมา สะพานโคง้ อารามหลวง ขนาดยอ่มและรวมถึงประวติัของพระจกัรพรรดิคงัซี ทีพระองคเ์คยเสดจ็

มา ณ ทีนีเพือทรงหาพระแสงดาบวเิศษจนมี คาํพงัเพยจากนกักวี
เอก "ซูตงปอ" ถา้หากผูใ้ดไดม้าเยอืนเมืองซูโจวแลว้ ไม่หาโอกาส
ชม อุทยานแห่งนีท่านผูน้นัจะตอ้งเสียใจไปตลอดกาล ตน้ไมต้่างๆ
ทีปลูกอยูใ่นสวนแห่งนี ลว้นแต่มีความหมายเสริมสิริมงคลแก่ผู ้



EXCLUSIVE SHANGHAI 5D4N : เซียงไฮ้ - หังโจว - ผู่โถวซาน - ซูโจว 4 | P a g e
Elite Holiday ดูแล...กนัและกนั

เป็นเจา้ของทงัสิน เช่นวา่ “ตน้สน” หมายถึง อายยุนื “ตน้ไผ”่ หมายถึง ความอ่อนนอ้ม หรือ “ตน้แปะก๊วย” หมายถึง
ลูกหลานและความสุข หลายมุมใน “สวนหลิวหยวน” ทาํใหจิ้นตนาการถึงฉากในนิยายจีนหลายเรือง กรอบหนา้ต่าง
ประตู ทีมองลอดออกไปเห็นดอกไมบ้า้ง กิงไมบ้า้ง ตดัสลบัสีกนัอยา่งลงตวั งดงาม ชวนใหเ้พง่พินิจอยูเ่ป็นนาน จากนนั
นาํทุกท่านเขา้ชม วดัซีหยวน ซึงแต่เดิมเป็นส่วนหนึงของ สวนหลิวหยวน นาํ
ท่านเขา้ชม วหิารทา้วจตุโลกบาล” และ “วหิารพระอรหนัต์ 500 องค์ ซึงเป็นที
นบัถือศรัทธาของชาวเมือง จุดเด่นของ วหิารแห่งนีคือ พระอรหนัต์ จาํนวน
500 องค ์เรียงรายอยูใ่นวหิาร ในอิริยาบถทีแตกต่างกนั เป็นเพียงชุดเดียวที
สมบูรณ์ของ “ราชวงศชิ์ง” และอยูใ่น “มณฑลเจียงซู” นาํท่านชม พระอรหนัต์
จีกง ทีสามารถมองไดจ้ากหลายทิศทาง ในแต่ละทิศทางก็จะแสดงสีหนา้ที
แตกต่างกนั ทงัยิม หวัเราะ และร้องไห ้ซึงเป็นการสือถึงคาํสอนในเรืองชีวติ
มนุษยที์จะตอ้งมีทงัเรืองสุขและทุกข ์มีรอยยิม เสียงหวัเราะ และนาํตา คละเคลา้กนัไปนันเอง จากนนันาํท่านสกัการะ
เจา้แม่กวนอิมพนัมือพนัตา ทีมีลกัษณะงดงามมากอยูภ่ายในวหิารแห่งนีดว้ย

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย เป็ดนาํแดงป้ายทอง, ปลากุย้หยูนึงกวางตง้, คากิอบเป่าฮือสด,
ซีโครงหมูรสหูหนาน, ผดัเนือกุ้งรวมมิตร, เตา้หู้ทรงเครือง, เห็ดป่ากะทะร้อน, หมอ้ไฟดอกกะหลาํ, ตุ๋นสามสหาย
(กระเพาะหมู เตา้หูแ้หง้ และลูกไป่กว้ย) เพิมความสดชืนดว้ย โคก้, เบียร์ทอ้งถิน นาํและนาํเยน็
นาํท่านเดินทางสู่ มหานครเซียงไฮ้ ทีไดรั้บการขนานนามวา่“นครปารีสแห่งตะวนัออก”ตงัอยู่บนฝังแม่นาํหวงัผู่เส้น
เลือดทีหล่อเลียงมหานครเมืองนีและมีความยาวถึง 80 กม.เป็นเมืองศูนยก์ลาง เมืองท่าและเป็นเมืองขนาดใหญ่ทีสุด
ของจีน (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชัวโมง) นาํท่านซือยาครอบจกัวาล เป่าฟู่หลิง หรือ “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยา
ประจาํบา้นทีมีชือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น นาํร้อนลวก หรือ นาํมนั ช่วย
ลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลทีโดนลวกไดดี้ หรือจะทาเพือป้องกนัผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานาน
และช่วยแกปั้ญหา สิว ฝ้า จุดด่างดาํบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส

คํา บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย ไก่แดงป้ายทอง, ปลาตาเดียวนึงซีอิว, ซีโครงหมูทอดกระเทียม, ผดัซีฟู้ ด
รวมมิตร, เป่าฮือสดอบเตา้ซี, ปูแดงผดัขิงอ่อน, หอยเชลลอ์บกระเทียม, ผดัผกัตามฤดูกาล, ซุปตุ๋นเห็ดรวม, ขา้วผดัหยาง
โจว, เพิมความสดชืนดว้ย โคก้, เบียร์ทอ้งถิน นาํและนาํเยน็
ชม “กายกรรม ERA” สุดยอดไฮเทค ตระการตาดว้ยแสง สี เสียง ชมการแสดง
ทีงดงาม อ่อนชอ้ย และเตรียมหวัใจของคุณใหพ้ร้อมทีจะสมัผสักบัความผาด
โผน ตืนเตน้ เร้าใจโดยเฉพาะโชวชุ์ดมอเตอร์ไซดไ์ต่ลูกโลก และชุดวงลอ้ผาด
โผน

ทีพกั SHEARTON SHANGHAI PUDONG หรือเทยีบเท่า www.sheraton.com/pudong
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วนัทห้ีาของการเดนิทาง หาดไว่ทาน - ตลาดเฉินหวงัเมียว - โรงงานผ้าไหม - รถไฟแม่เหลก็ - สนามบิน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนันนาํท่านเดินทางสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตงัอยูบ่นฝังตะวนัตกของแม่นาํหวงผู่มีความยาวจาก
เหนือจรดใตถึ้ง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไดชื้อว่า “ พิพิธภัณฑ์สิงก่อสร้างหมืนปี
แห่งชาตจินี” ถือเป็นสญัลกัษณ์ทีโดดเด่นของนครเซียงไฮ้ อีกทงัถือเป็นศูนยก์ลางทาง ดา้นการเงิน
การธนาคารทีสําคญัแห่งหนึงของเซียงไฮ้ ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะ
สถาปัตยกรรมทีหลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทงัการผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นทีตงัของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร

โรงแรม และ สาํนกังานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็นตน้ จากนันอิสระให้
ท่านไดช้อ้ปปิงสินคา้มากมาย ณ เฉิงหวังเมียว หรือ ตลาดร้อยปี เดิมเป็นทีตงั
ของวดัเฉิงหวงัเมียว (ศาลเทพเจา้ประจาํเมืองเซียงไฮ้) อาคารบา้นเรือนบริเวณ
นีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศ์หมิงและชิงแต่ทาํเป็นร้านขายของมี
ทงัของพืนเมืองโบราณ เช่น ตราประทบั รูปภาพวาด ลายมือพู่กนั เครืองนาํชา
ของทีระลึก และสินคา้สมยัใหม่อยา่งรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทงัยงัมี ร้านขาย
ขนมและอาหารพืนเมืองอีกมากมาย นาํท่านชม “โรงงานผลติผ้าไหม” ผา้ไหมจีนมีชือเสียงทางการผลิตและส่งออกของ
ท่านจะไดช้มวธีิการสาวเสน้ไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึงมีความเหนียว และเป็นมนัวาวสวยงาม เหมาะต่อการ
นาํไปทอเป็นผืนผา้พนัธ์ุไหม ทงัแบบใชเ้ครืองจกัรและแรงงานคน

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติ!! ภายในตึก SUPER BRAND MALL
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านขึน รถไฟแม่เหลก็ ซึงเป็นรถไฟลอยฟ้าทีวิงเร็วทีสุดในโลก กล่าวคือใชเ้วลาวิง 430 กม./ชม.
รถไฟแม่เหลก็นีไม่ใชล้อ้แต่ใชพ้ลงังานขบัเคลือนจากสนามแม่เหลก็เพือยกตวัและเร่งความเร็ว รถไฟแม่เหลก็ไดเ้ปิดใช้
งานเมือวนัที 1 มกราคม 2547 ในเส้นทางเชือมจากสถานีหลงหยงั สู่ สนามบินผู่ตง นครเซียงไฮ้ ซึงมีระยะทาง 30
กิโลเมตร โดยใชเ้วลาเพียง 8 นาที

17.25 น. ออกเดินสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG665
21.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ...

อิลทิ ฮอลเิดย์... ดูแล กนัและกนั

หมายเหตุ: รายการและราคาอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินและอตัราแลกเปลียน
เป็นตน้
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อตัราค่าบริการ
ประเภทผู้เดนิทาง ลูกค้าทัวไป สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มเีตยีงเสริม )
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเีตยีงเสริม )
พกัเดียวเพิม
มตีัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ
ตัว BUSINESS เพิมท่านละ (ราคาประมาณการ)

55,900.-
54,900.-
53,900.-
52,900.-
10,000.-
19,000.-
21,900.-

53,900.-
52,900.-
51,900.-
50,900.-
10,000.-
19,000.-
21,900.-

54,900.-
53,900.-
52,900.-
51,900.-
10,000.-
19,000.-
21,900.-

หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดงักล่าว สําหรับจาํนวนผู้เดนิทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึนไป
อตัราค่าบริการสําหรับจาํนวนผู้เดนิทาง(ผู้ใหญ่) 10ท่าน ทางบริษทัขอเปลียนแปลงอตัราค่าบริการเพิมขึนท่านละ 5,000 บาท

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ การเปลียนแปลงค่าบริการ หากมผู้ีเดนิทางไม่ครบตามจาํนวน

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มเีตยีงเสริม )
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเีตยีงเสริม )
พกัเดียวเพิม (ได้รับคะแนนเพิม)
มตีัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ได้รับคะแนน

539
529
519
509
100
349

539
529
519
509
100
349

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทไีด้รับเป็นไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลกั

อตัราค่าบริการนีรวม
1. ค่าบตัรโดยสารเครืองบิน ไป –กลบัชนัทศันาจรตามเสน้ทาง และสายการบินทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พร้อมค่าภาษสีนามบินทุกแห่ง
2. ค่าทีพกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั
3. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย)
4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ
5. ค่ามคัคุเทศกที์คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่าทปิมคัคุเทศก์ท้องถินและคนขบัรถ
7. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงือนไขตามกรมธรรม์
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อตัราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้
2. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม 7%
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง
4. ค่าภาษีนํามนัทีทางสายการบินเรียกเกบ็เพิมอกี

เงือนไขการชําระเงนิ : สาํหรับการจอง กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท
ชาํระยอดทงัหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั
 ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสังจ่ายในนาม บริษัท อลิทิ ฮอลเิดย์ แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จาํกดั
 ชาํระโดยเงินสด
 ชาํระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6619788)

ชือบญัชี บริษัท อลิทิ ฮอลเิดย์ แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จาํกดั
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขมุวทิ-พระราม4)
เลขที 718-1-04879-9 บัญชีกระแสรายวนั

การยกเลกิ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมดัจาํ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั  ทางบริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมด

หมายเหตุและเงือนไขในการรับบริการ
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทีรังเกียจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ดืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอื้น, หรือพยายามสร้างความวุน่วายใน
คณะทวัร์ ฯลฯ ทงันีเพือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีมีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทงันีเพือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอืนเพือไปทาํงาน หรือเพือการอืนใดอนัมิใช่

การท่องเทียว
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านทีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพือ

หาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านทีตอ้งใชร้ถเข็น
ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านทีมีเด็กทารกอายตุาํกวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้
ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทาง
ท่านอืน ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือบาง
เสน้ทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านทีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาทีกาํหนด ให้แก่
ลูกคา้ท่านต่อไปทีแจง้ชือรอไว ้ทงันีเพือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอืน
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8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทางตาํกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน
เดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัร์อืนทดแทนหากท่านตอ้งการ

9. ในกรณีทีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการหกัเงินค่าใชจ่้าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมดัจาํ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วนั ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ

10. ในกรณีทีท่านขอเปลียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใชจ่้าย
เพิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าและค่าเปลียนชือตัวเครืองบินเท่านัน เวน้แต่ตัวเครืองบินทีไม่อนุญาตให้เปลียนชือหรือ
คืนตัว

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืนวซ่ีาในทุกกรณี หากมีการยืนวซ่ีาแลว้
12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการทีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสือม
เสีย รวมถึงการทีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทียวบิน

13. สาํหรับท่านผูเ้ดินทางทีประสงคจ์ะซือตัวเครืองบินภายในประเทศเพิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการใด
ๆ ทีก่อให้เกิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อน เพือขอคาํยืนยนัสําหรับการออกเดินทางของทัวร์นันๆ หากท่านผู ้
เดินทางซือตัวหรือชาํระค่าใชจ่้ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบสาํหรับค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน

14. บริษทัฯ จะส่งกาํหนดการท่องเทียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั หากท่านเห็นวา่รายการ
ท่องเทียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่วา่จะเป็นเพราะการเปลียนแปลงของโรงแรมทีพกั หรือการปรับเปลียน
รายการท่องเทียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกวา่
7 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นหรือ
สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา
การจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทังนีเพือคาํนึงถึงความ
ปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากทีสุด

15. สถานทีท่องเทียวทีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานทีท่องเทียวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษทัฯ จะคืน
เงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามทีระบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนนั ๆ หรือจะสลบัปรับเปลียนรายการเพือให้ท่านสามารถเขา้ชมได้
แต่ในกรณีทีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอืนใดเกิดขึนระหวา่งการเดินทางทาํให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีท่องเทียวดงักล่าวได ้โดย
มิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน

16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึนแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเนืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเทียวเอง

17. ของกาํนลัต่าง ๆ ทีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ
เลือกใชข้องกาํนลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั

18. ตาํแหน่งทีนังบนเครืองบินเป็นไปตามเงือนไขตัวเครืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือก
ตาํแหน่งทีนังไดเ้อง ทังนีบริษทัฯ จะพยายามจดัทีนังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีทีสุดภายใตล้กัษณะ
ตาํแหน่งทีนังแบบหมู่คณะทีสายการบินจดัใหม้า

19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยนิดีทีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางทีเชือมันในมาตรฐานของบริษทัฯ ซึงประสงคจ์ะเดินทางไป
ท่องเทียวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวถีิชีวติตลอดจนวฒันธรรมของประเทศทีท่านไดเ้ดินทางไป

20. เมอืท่านจองทวัร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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เอกสารการยืนวซ่ีาจีน
1. พาสปอร์ตตวัจริง ตอ้งมีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็
3. สาํเนาบตัรประชาชน และ สาํเนาทะเบียนบา้น
4. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 นิว 2 ใบ มพีืนหลงัสีขาวเท่านัน อดัด้วยกระดาษสีโกดกัและฟูจเิท่านัน และตอ้งไม่ใช่สติกเกอร์ หรือ

รูปพรินซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านทีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืนวซ่ีา กรุณาเตรียม
หนงัสือรับรองตน้สงักดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือเดินทาง

5. กรอกใบขอ้มูลส่วนตวัทีทางบริษทัใหลู้กคา้กรอกใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง
6. สาํหรับผูที้เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้ ถ่ายสาํเนาหนา้วซ่ีาทีเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนไม่เกนิ 2 ปี ขอใหถ่้ายสาํเนาหนา้วซ่ีา

จีนทีใชเ้ดินทางครังล่าสุด***หา้มตาํกวา่ปี 2010 (กรณีวซ่ีาจีนอยูใ่นหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ขอใหถ่้ายเอกสารหนา้หนงัสือ
เดินทางเล่มเก่าและหนา้วซ่ีาจีนทีใชเ้ดินทางครังล่าสุดแนบมาดว้ย)

7. สาํหรับผูที้ไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน ถา้ภายใน 2 ปี ไม่เคยเดินทางเขา้จีน ตอ้งใชสํ้าเนาสมุดบญัชีเงนิฝากออมทรัพย์
8. กรณีบุคคลทัวไป

สําเนา สมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์ อยา่งตาํ 3 เดือน ควรปรับยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั (สาํเนา) หรือ STATEMENT ตวั
จริง ทีขอจากธนาคาร ยอ้นหลงั อยา่งตาํ 3 เดือน

9. กรณีเด็ก (อายตุาํกวา่ 15 ปี)
สําเนา สูติบตัรและสมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์อยา่งตาํ 3 เดือน ของพอ่หรือแม่ ควรปรับยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั

10. กรณีผูสู้งอายุ (60 ปี ขึนไป)
สําเนา สมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์อยา่งตาํ 3 เดือน ควรปรับยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั
**หมายเหตุ : ถ้าผู้สูงอายุทีไม่มสีมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้ญาตหิรือบุคคลอืน (ระบุความสัมพนัธ์) ทาํหนงัสือรับรองออก
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางครังนีและขอให้ถ่ายสําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ทีรับรอง ประเภทออมทรัพย์ อย่างตํา 3 เดอืน ควร
ปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน**

11. ในกรณีทีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ขอหนงัสือรับรองการทาํงาน และ สมุดบญัชีเงินฝาก ตวัจริง
12. ในกรณีทีเป็น พระภิกษุ ตอ้งใชส้มุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ตวัจริง เท่านนั ไม่มีขอ้ยกเวน้
13. ผูที้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการหรือใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเองวซ่ีา และ กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง เพราะหากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์

*** โปรดทาํความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยืนวซ่ีาใหม่
การเรียกขอเอกสารเพิมเตมิหรือเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า ***
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