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Elite Holiday ดูแล...กันและกัน 

 
 
 

 
 

เสนทางบนปาคอนกรีต ท่ีถูกหอมลอมดวยธรรมชาติอันงดงาม และ อารยธรรมอันทรงคุณคานับพันป 
เซ่ียงไฮ - หังโจว - ผูโถวซาน - ซูโจว 

การเดินทางตามความเช่ือแหงนักษัตร นมัสการส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ณ ผูโถวซาน... เจาแมกวนอิม  
เต็มอ่ิมกับอาหารเลิศรส กับ ซีฟูดกุงมังกร - บุฟเฟตอินเตอร พรอมวิวเมืองเซ่ียงไฮ 360 องศา  

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

 
กําหนดการเดินทาง    11-15 เมษายน 2557 

วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพ -  เซ่ียงไฮ (ประเทศจีน) - หังโจว 
08.30 น       คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 4 สายการบิน ไทย เคานเตอร D โดยมี

เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใหแกทุกทาน 
11.00 น       ออกเดินทางสู ประเทศเซี่ยงไฮ โดย สายการบิน ไทย แอรเวย TG 664 
16.15 น.  เดินทางถึง สนามบินผูตง นครเซ่ียงไฮ (ไขมุกบูรพา) ไดรับการขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก” ต้ังอยูบนฝง

แมน้ําหวังผู เสนเลือดขนาด 80 กม.ท่ีหลอเลี้ยงมหานครแหงนี้มาเนิ่นนาน เมืองท่ีเปนศูนยกลางทางการคา เมืองทา และ
เปนเมืองท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของจีน หลังจากผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอมตรวจเช็คสัมภาระเรียบรอย
แลว 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูสุดพิเศษ กุงมังกรซีฟูด, กุงมังกรกรอบบะหม่ี, ปลาเกานึ่งซีอิ้ว, หอย
เชลลอบวุนเสน, หานยางฮองกง, ไกนึ่งกวางตุง, คากิทอดประจําราน, หมูทอดพริกเกลือ, หัวไชเทาอบซุบไก, ผัดคะนา, 
น้ําแกงตุนหัวปลา, เพิ่มความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถิ่น น้ําและน้ําเย็น 
นําทานเดินทางสู เมืองหังโจว โดยรถโคช ใชเวลาประมาณ 3 ชม. เมืองหังโจว เปนเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง ซึ่งมี
ความม่ังค่ังมากท่ีสุดแหง หนึ่งเปนแหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแหงหนึ่งของประเทศจีน ซึ่ง
ในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจววา“บนฟามีสวรรคบนดินมีซู(โจว)หัง(โจว)” 
เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามสองฟากถนน 

ที่พัก COURTYARD BY MARRIOT HANGZHOU หรือเทียบเทา www.courtyardhangzhou.com  
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วันที่สองของการเดินทาง     วัดจี้กง - ลองทะเลสาบซีหู - หมูบานใบชา - เมืองหนิงปอ 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสักการะ วัดพระจี้กง หรือ วัดจิ้งฉือ เปนวัดเกาแกสรางข้ึนในสมัย

ราชวงศโจว ภายในมีพระโพธิสัตยกวนอิมพันกร รูปปนพระจี้กง และมีหอ
ระฆังท่ีบรรจุระฆังทองแดงหนัก 40 ตัน ท่ีชาวญ่ีปุนมอบใหในป 1986 วัดจี้กงมี
ระฆังดีท่ีไดรับยกยองวาเปนหนึ่งในสิบของดีแหงซีหู ระฆังเทพเกามังกรของ
วัดจะถูกเคาะวันละ 108 ครั้ง และทุกวันสิ้นปจะมีนักทองเท่ียวชาวญ่ีปุนมาฟง
เสียงระฆังเท่ียงคืนเพื่อตอนรับปใหม วัดจิ้งฉือ เปนวัดท่ีจี้กงเคยจําพรรษาอยู
และสําเร็จเปนพระอรหันตท่ีนี่ ภายในวัดมีบอน้ําท่ีมีตํานานเลาวา พระจี้กงเรียกทอนซงุออกมาจากบอน้ําแหงนี้ เพื่อ

นํามาสรางวัด พระจี้กงไดชวยเหลือชาวหังโจวอยางมาก เปนเหตุใหชาวบานนับถือทานอยางมาก จากนั้น
นําทานลองเรือชม ทะเลสาบซีหู มีเนื้อท่ีประมาณ 6.03 ตารางกิโลเมตร เปนทะเลสาบท่ีเกิดจากอาวของ
แมน้ําเฉียงถางเจียงท่ีถูกสันดอนใตน้ําทะเล ทําใหอุดตันเปนทะเลสาบ ภายในทะเลสาบมีเกาะเสียวหยิง
โจว ซึ่งเกิดจากป ค.ศ. 1607 ตอนท่ีมีการขุดลอกกนทะเลสาบและเอาดินถมเปนเข่ือนรอบๆ ระหวางเข่ือน
มีถนนสัญจรสองขางถนนในเกาะก็กลายเปนสระ ซึ่งเปนสถานท่ีสวยงาม มีเกงจีนและสระดอกบัว
มากมาย ริมเกาะเสียวหยิงโจว มีโคมไฟท่ีสรางเปนทรงเจดียหิน เหนือน้ํา 1.5 เมตร จํานวน 3 โคม นําทาน

ชม โคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน้ําลึก ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองหังโจว ภายในจุดไฟไดและแสงไฟในโคมจะลอด
ออกมาจากหนาตางทอดลงบนผิวน้ํา ลักษณะคลายกับดวงจันทรเต็มดวงมองดูสวยงาม นําทานสู หมูบานใบชา อันลือ
ช่ือท่ีมีช่ือเสียงของเมืองหังโจว ซึ่งทานจะไดชิมน้ําชาท่ีมีรสชาติท่ีแสนยอดเยี่ยมจากใบชาหลงจิ่ง โดยกลาวกันวา " ดื่ม
ชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน " ชานี้เปนใบชาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในประเทศจีน มีประวัติยาวนานกวา 
2,000 ป มีประโยชนมากมายเชน บํารุงสายตา ลดไขมันในเสนเลือด ลดน้ําหนัก เปนตน ใหทานไดเลือกซื้อสินคา
มากมายท่ีทําจากใบชาตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลากะพงทรงดอกเกกฮวย, ไกขอทาน, หมูตงโป, ทอดฟองเตาหู,  
ซี่โครงหมูอบน้ําแดง, เปดทอดตะกราไมไผ, ขาหมูเยอรมัน, หมอดินเตาหู, รากบัวทอด, ผัดผักตามฤดูกาล, น้ําแกงนาง
ซง เพิ่มความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถิ่น น้ําและน้ําเย็น 

 นําทานเดินทางสู เมืองหนิงปอ (ใชระยะเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เปนเมืองทาท่ีสําคัญ เมืองหนึ่งของมณฑลเจอเจียง
และยังเปนเมืองอุตสาหกรรมทอผาและแปรรูปอาหารสําเร็จรูป โดยผาน สะพานหังโจววาน สะพานขามทะเลท่ียาวที
สุดในโลก มีความยาว 36 กม. สามารถรับน้ําหนักรถไดถึง 1,430 ตัน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลาเกานึ่งซีอิ้ว, ขาหมูฮองเต, ซี่โครงหมูทอดกระเทียม, เปดทรงเครื่อง
ปายทอง, เนื้อหอยผัดเผ็ด, ปูอบวุนเสน, ผัดหาสหายชาวบาน, ผัดผักทาทา, ซุปกระดูกหมูตุนเห็ด เพิ่มความสดช่ืนดวย 
โคก, เบียรทองถิ่น น้ําและน้ําเย็น 

ที่พัก HAIZHONGZHOU INT'L HOTEL หรือเทียบเทา http://hzzzy.pt-tour.com 
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วันที่สามของการเดินทาง     ผูโถวซาน - วัดเจาแมกวนอิมไมยอมไป - วัดไผสีมวง -วัดผูจี้ - หนานไหกวนอิม - ซูโจว -  
      HARMONY TIMES SQUARE  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานขามเรือสู เกาะผูโถวซาน ท่ีทาเรือจูเจียซาน โดยเรือดวน เพียง 15 นาทีเทานั้น นําทานสู วัดผูจี ้
เพื่อนมัสการเจาแมกวนอิมองคใหญและศักด์ิสิทธิ์ท่ีสุดของเกาะผูโถวซาน ชาวบานเรียกวัดนี้วา เฉีย
นซื่อ หรือ วัดกอน สรางในสมัยราชวงศซงตรงกับป ค.ศ. 1080 ทําการบูรณะครั้งใหญในสมัย
จักรพรรดิเจิ้งแหงราชวงศชิง นําทานนมัสการองคพระโพธิสัตว เจาแมกวนอิมไมยอมไป ซี่งเปน
สถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวผูโถวซาน ใหความเคารพนับถือมากกวา 2,000 ป ประดิษฐานอยูท่ีตําหนักริม

ทะเล วัดไผมวง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว ซึ่งอยูดานหนาของตําหนักเจาแมกวนอิมไมยอมไปบริเวณ
รอบวัดจะปลูกตนไผซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีลําตนเปนสีมวงซึ่งสามารถปลูกไดท่ีเดียวคือบนเกาะผูโถวซานเทานั้น 
จากนั้นนําทานกราบขอพร องคหนานไหกวนอิม เพื่อความเปนสิริมงคล 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย อาหารเจ เพื่อความเปนสิริมงคล 
 นําทานเดินทางสู เมืองซูโจว (ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เปนเมืองท่ีมีความงดงามอยางมีเอกลักษณดวย

สวนและคลองสายนอยใหญ มีประวัติศาสตรความเปนมายาวนานกวา 2,500 ป และไดรับสมญานามวา“เมืองแหงสาว
งาม” ในอดีตฮองเตหลายพระองคของราชวงศหมิงและชิงชอบเดินทางจากเมืองหลวงท่ีปกกิ่งมาทองเท่ียว ซึ่งอดีตใน
แถบนี้ไดช่ือวา “เจียงหนาน” อุดมไปดวยพืชพรรณธัญญาหารและสาวเจียงหนานท่ีมีความสวยงามเปนเลิศ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลากะพงนึ่งรวมมิตร, ซี่โครงหมูอบน้ําแดง, หานยางฮองกง, เปดทอด
ผัดเหมยวาย, เนื้อกุงแมน้ําผัดไฟแดง, ลูกช้ินหมูสับรากบัวน้ําแดง, หมอไฟดอกกะหล่ํา, ถั่วแขกไฟแดง, ซี่โครงหมูตุน
ขาวโพด, เพิ่มความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถิ่น น้ําและน้ําเย็น 

 นําทานสู SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE เปนแหลงรวมความทันสมัยแหงใหมของซูโจว มี JIU 
GUANG DEPARTMEAT STORE เปนแหลงรวบรวมอาหาร ผัก ผลไม เครื่องด่ืม จากทุกมุมโลก นอกจากนี้ ยังมี
รานอาหาร อาทิ KFC , PIZZA HUT เปนตน  อีกท้ังทานจะไดชม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร  นับเปน LED 
SCREEN จอยักษบนเพดานแบบช้ินเดียวท่ีใหญท่ีสุดในโลก   

ที่พัก  GRAND METRO PARK HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 

วันที่ส่ีของการเดินทาง     สวนหลิวหยวน - วัดซีหยวน - เซ่ียงไฮ - บัวหิมะ - กายกรรม ERA 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานชม สวนหลิวหยวน โบราณสถานอันเกาแกและสวยงามของซูโจวท่ีสมบูรณแบบและ เลื่องช่ือของจีน ชมธาร

น้ําเล็กๆ ศิลามหึมา สะพานโคง อารามหลวง ขนาดยอมและรวมถึงประวัติของพระจักรพรรด์ิคังซี ท่ีพระองคเคยเสด็จ
มา ณ ท่ีนี่เพื่อทรงหาพระแสงดาบวิเศษจนมี คําพังเพยจากนักกวี
เอก "ซูตงปอ" ถาหากผูใดไดมาเยือนเมืองซูโจวแลว ไมหาโอกาส
ชม อุทยานแหงนี้ทานผูนั้นจะตองเสียใจไปตลอดกาล ตนไมตางๆ 
ท่ีปลูกอยูในสวนแหงนี้ ลวนแตมีความหมายเสริมสิริมงคลแกผู
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เปนเจาของท้ังสิ้น เชนวา “ตนสน” หมายถึง อายุยืน “ตนไผ” หมายถึง ความออนนอม หรือ “ตนแปะกวย” หมายถึง
ลูกหลานและความสุข หลายมุมใน “สวนหลิวหยวน” ทําใหจินตนาการถึงฉากในนิยายจีนหลายเรื่อง กรอบหนาตาง 
ประตู ท่ีมองลอดออกไปเห็นดอกไมบาง กิ่งไมบาง ตัดสลับสีกันอยางลงตัว งดงาม ชวนใหเพงพินิจอยูเปนนาน จากนั้น
นําทุกทานเขาชม วัดซีหยวน ซึ่งแตเดิมเปนสวนหนึ่งของ สวนหลิวหยวน นํา
ทานเขาชม วิหารทาวจตุโลกบาล” และ “วิหารพระอรหันต 500 องค ซึ่งเปนท่ี
นับถือศรัทธาของชาวเมือง จุดเดนของ วิหารแหงนี้คือ พระอรหันต จํานวน 
500 องค เรียงรายอยูในวิหาร ในอิริยาบถท่ีแตกตางกัน เปนเพียงชุดเดียวท่ี
สมบูรณของ “ราชวงศชิง” และอยูใน “มณฑลเจียงซู” นําทานชม พระอรหันต
จี้กง ท่ีสามารถมองไดจากหลายทิศทาง ในแตละทิศทางก็จะแสดงสีหนาท่ี
แตกตางกัน ท้ังยิ้ม หัวเราะ และรองไห ซึ่งเปนการสื่อถึงคําสอนในเรื่องชีวิต
มนุษยท่ีจะตองมีท้ังเรื่องสุขและทุกข มีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และน้ําตา คละเคลากันไปนั่นเอง จากนั้นนําทานสักการะ 
เจาแมกวนอิมพันมือพันตา ท่ีมีลักษณะงดงามมากอยูภายในวิหารแหงนี้ดวย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เปดน้ําแดงปายทอง, ปลากุยหยูนึ่งกวางตง, คากิอบเปาฮื้อสด, 
ซี่โครงหมูรสหูหนาน, ผัดเนื้อกุงรวมมิตร, เตาหูทรงเครื่อง, เห็ดปากะทะรอน, หมอไฟดอกกะหล่ํา, ตุนสามสหาย 
(กระเพาะหมู เตาหูแหง และลูกไปกวย) เพิ่มความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถิ่น น้ําและน้ําเย็น 
นําทานเดินทางสู มหานครเซ่ียงไฮ ท่ีไดรับการขนานนามวา“นครปารีสแหงตะวันออก”ต้ังอยูบนฝงแมน้ําหวังผูเสน
เลือดท่ีหลอเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80 กม.เปนเมืองศูนยกลาง เมืองทาและเปนเมืองขนาดใหญท่ีสุด
ของจีน (ใชระยะเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง) นําทานซื้อยาครอบจักวาล เปาฟูหลิง หรือ “บัวหิมะ” ของแท 100% ยา
ประจําบานท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ชวยรักษาแผลจากการโดนความรอนเชน น้ํารอนลวก หรือ น้ํามัน ชวย
ลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกไดดี หรือจะทาเพื่อปองกันผิวไหมเสียจากการตากแดดเปนเวลานาน 
และชวยแกปญหา สิว ฝา จุดดางดําบนใบหนาใหหนาเนียนใส 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ไกแดงปายทอง, ปลาตาเดียวนึ่งซีอิ้ว, ซี่โครงหมูทอดกระเทียม, ผัดซีฟูด
รวมมิตร, เปาฮื้อสดอบเตาซี่, ปูแดงผัดขิงออน, หอยเชลลอบกระเทียม, ผัดผักตามฤดูกาล, ซุปตุนเห็ดรวม, ขาวผัดหยาง
โจว, เพิ่มความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถิ่น น้ําและน้ําเย็น 
ชม “กายกรรม ERA” สุดยอดไฮเทค ตระการตาดวยแสง สี เสียง ชมการแสดง
ท่ีงดงาม ออนชอย และเตรียมหัวใจของคุณใหพรอมท่ีจะสัมผัสกับความผาด
โผน ต่ืนเตน เราใจโดยเฉพาะโชวชุดมอเตอรไซดไตลูกโลก และชุดวงลอผาด
โผน 

ที่พัก SHEARTON SHANGHAI PUDONG หรือเทียบเทา www.sheraton.com/pudong 
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วันที่หาของการเดินทาง     หาดไวทาน - ตลาดเฉินหวังเม่ียว - โรงงานผาไหม - รถไฟแมเหล็ก - สนามบิน 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางสูบริเวณ หาดไวทาน ต้ังอยูบนฝงตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจาก
เหนือจรดใตถึง 4 กิโลเมตร เปนเขตสถาปตยกรรมท่ีไดช่ือวา “ พิพิธภัณฑส่ิงกอสรางหม่ืนป
แหงชาติจีน” ถือเปนสัญลักษณท่ีโดดเดนของนครเซี่ยงไฮ อีกท้ังถือเปนศูนยกลางทาง  ดานการเงิน
การธนาคารท่ีสําคัญแหงหนึ่งของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของหาดไวทานเปนแหลงรวมศิลปะ
สถาปตยกรรมท่ีหลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมท้ังการผสมผสาน
ระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนท่ีต้ังของหนวยงานภาครัฐ เชน กรมศุลกากร 

โรงแรม และ  สํานักงานใหญของธนาคารตางชาติ เปนตน จากนั้นอิสระให
ทานไดชอปปงสินคามากมาย ณ  เฉิงหวังเม่ียว หรือ ตลาดรอยป เดิมเปนท่ีต้ัง
ของวัดเฉิงหวังเม่ียว (ศาลเทพเจาประจําเมืองเซ่ียงไฮ) อาคารบานเรือนบริเวณ
นี้เปนสถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิงแตทําเปนรานขายของมี
ท้ังของพื้นเมืองโบราณ เชน ตราประทับ รูปภาพวาด ลายมือพูกัน เครื่องน้ําชา 
ของท่ีระลึก และสินคาสมัยใหมอยางรองเทากีฬา กระเปา อีกท้ังยังมี รานขาย
ขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย นําทานชม “โรงงานผลิตผาไหม” ผาไหมจีนมีช่ือเสียงทางการผลิตและสงออกของ 
ทานจะไดชมวิธีการสาวเสนไหมออกมาเปนเสนใยเสนเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว และเปนมันวาวสวยงาม เหมาะตอการ
นําไปทอเปนผืนผาพันธุไหม ท้ังแบบใชเครื่องจักรและแรงงานคน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยบุฟเฟตนานาชาติ!! ภายในตึก SUPER BRAND MALL 
ไดเวลาอันสมควรนําทานข้ึน รถไฟแมเหล็ก ซึ่งเปนรถไฟลอยฟาท่ีวิ่งเร็วท่ีสุดในโลก กลาวคือใชเวลาวิ่ง 430 กม./ชม. 
รถไฟแมเหล็กนี้ไมใชลอแตใชพลังงานขับเคลื่อนจากสนามแมเหล็กเพื่อยกตัวและเรงความเร็ว รถไฟแมเหล็กไดเปดใช
งานเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2547 ในเสนทางเช่ือมจากสถานีหลงหยัง สู สนามบินผูตง นครเซ่ียงไฮ ซึ่งมีระยะทาง 30 
กิโลเมตร โดยใชเวลาเพียง 8 นาที  

17.25 น.  ออกเดินสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG665 
21.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ... 
 

อิลิท ฮอลิเดย... ดูแล กันและกัน 
 
หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน 

เปนตน 
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อัตราคาบริการ 
ประเภทผูเดินทาง  ลูกคาทั่วไป 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 
มีต๋ัวแลว (ผูใหญ) ลดราคาทานละ 
ต๋ัว BUSINESS เพิ่มทานละ (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 : อัตราคาบริการดังกลาว สําหรับจํานวนผูเดินทาง (ผูใหญ) 15 ทานข้ึนไป 

อัตราคาบริการสําหรับจํานวนผูเดินทาง(ผูใหญ) 10ทาน ทางบริษัทขอเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการเพิ่มข้ึนทานละ 5,000 บาท 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ การเปล่ียนแปลงคาบริการ หากมีผูเดินทางไมครบตามจํานวน 

 

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 ) 
พักเดี่ยวเพิ่ม (ไดรับคะแนนเพิ่ม) 
มีต๋ัวแลว (ผูใหญ)  ไดรับคะแนน 

539 
529 
519 
509 
100 
349 

539 
529 
519 
509 
100 
349 

- สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมที่ไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

1. คาบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับช้ันทัศนาจรตามเสนทาง และสายการบินท่ีไดระบุไวในรายการ พรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง 
2. คาท่ีพัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน  
3. คาธรรมเนียมวีซา (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย) 
4. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดระบุไวในรายการ 
5. คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ 
7. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม 
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อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 
2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
3. คาทําหนังสือเดินทาง / ตอหนาเลมหนังสือเดินทาง 
4. คาภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน : 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) 

ช่ือบัญชี  บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จํากัด 
ธนาคารกสิกรไทย    สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขุมวิท-พระราม4)   
เลขที่  718-1-04879-9 บัญชีกระแสรายวัน 
 

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

 
หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีเคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรังเกียจของ
คนสวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น, หรือพยายามสรางความวุนวายใน
คณะทัวร ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีมีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช

การทองเท่ียว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อ

หาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานท่ีตองใชรถเข็น 
ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจง
ใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทาง
ทานอื่น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีเปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบาง
เสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหแก
ลูกคาทานตอไปท่ีแจงช่ือรอไว ท้ังนี้เพื่อประโยชนของผูรวมเดินทางทานอื่น 
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8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน
เดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนหากทานตองการ 

9. ในกรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคาใชจาย  
โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา  
 หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน  ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 
 หากยกเลิกกอนเดินทาง   7 วัน  ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 

10. ในกรณีท่ีทานขอเปลี่ยนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดคาใชจาย
เพิ่ม เฉพาะคาธรรมเนียมในการยื่นวีซาและคาเปลี่ยนช่ือต๋ัวเครื่องบินเทานั้น เวนแตต๋ัวเครื่องบินท่ีไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื ่อหรือ
คืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาธรรมเนียมการยื่นวีซาในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซาแลว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการท่ีทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

สวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเสื่อม
เสีย รวมถึงการท่ีมิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. สําหรับทานผูเดินทางท่ีประสงคจะซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด 
ๆ ท่ีกอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรน ั้นๆ หากทานผู
เดินทางซื้อต๋ัวหรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรนั้น ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการ
ทองเท่ียวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปลี่ยน
รายการทองเท่ียวใด ๆ  ทานมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา  
7  วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนหรือ
สุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหา
การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังนี้ เพื่อคํานึงถึงความ
ปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากท่ีสุด 

15. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืน
เงินคาเขาชมใหแกทานตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อใหทานสามารถเขาชมได   
แตในกรณีท่ีมีเหตุลาชาหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีทองเ ท่ียวดังกลาวได โดย
มิใชความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเท่ียวเอง 

17. ของกํานัลตาง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทานสามารถ
เลือกใชของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย 

18. ตําแหนงท่ีนั่งบนเครื่องบินเปนไปตามเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไม สามารถเลือก
ตําแหนงท่ีนั่งไดเอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีท่ีสุดภายใตลักษณะ
ตําแหนงท่ีนั่งแบบหมูคณะท่ีสายการบินจัดใหมา 

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีท่ีไดใหบริการแกทานผูเดินทางท่ีเช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจะเดินทางไป
ทองเท่ียวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีทานไดเดินทางไป 

20. เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 
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เอกสารการยื่นวีซาจีน 
 

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

รูปพริ้นซ จากคอมพิวเตอร **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน ** ทานท่ีประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณาเตรียม
หนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง 

5. กรอกใบขอมูลสวนตัวท่ีทางบริษัทใหลูกคากรอกใหครบถวนตามความเปนจริง 
6. สําหรับผูท่ีเคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว  ถายสําเนาหนาวีซาท่ีเคยเดินทางเขาประเทศจีนไมเกิน 2 ป ขอใหถายสําเนาหนาวีซา

จีนท่ีใชเดินทางครั้งลาสุด***หามตํ่ากวาป 2010 (กรณีวีซาจีนอยูในหนังสือเดินทางเลมเกา ขอใหถายเอกสารหนาหนังสือ
เดินทางเลมเกาและหนาวีซาจีนท่ีใชเดินทางครั้งลาสุดแนบมาดวย) 

7. สําหรับผูท่ีไมเคยเดินทางเขาประเทศจีน ถาภายใน 2 ป ไมเคยเดินทางเขาจีน ตองใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย 
8. กรณีบุคคลท่ัวไป  

สําเนา สมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย อยางตํ่า 3 เดือน ควรปรับยอดใหเปนปจจุบัน (สําเนา) หรือ STATEMENT ตัว
จริง ท่ีขอจากธนาคาร ยอนหลัง อยางตํ่า 3 เดือน 

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

10. กรณีผูสูงอายุ (60 ป ข้ึนไป)  
สําเนา สมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย อยางตํ่า 3 เดือน ควรปรับยอดใหเปนปจจุบัน 
**หมายเหตุ : ถาผูสูงอายุที่ไมมีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถใหญาติหรือบุคคลอ่ืน (ระบุความสัมพันธ) ทําหนังสือรับรองออก
คาใชจายในการเดินทางคร้ังนี้และขอใหถายสําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผูที่รับรอง ประเภทออมทรัพย อยางตํ่า 3 เดือน ควร
ปรับยอดใหเปนปจจุบัน** 

11. ในกรณีท่ีเปนสาวประเภทสอง (ลักษณะการแตงกายเปนสตร)ี ขอหนังสือรับรองการทํางาน และ สมุดบัญชีเงินฝาก ตัวจริง  
12. ในกรณีท่ีเปน พระภิกษุ ตองใชสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ตัวจริง เทานั้น ไมมีขอยกเวน 
13. ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการหรือใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบใน

การอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเองวีซา และ กรุณาดูแลบัตรของทานเอง เพราะหากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง 
ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 สัปดาห 

 
*** โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม 

การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา  *** 
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