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เสนทางบนปาคอนกรีต ที่ถูกหอมลอมดวยธรรมชาติอันงดงาม และ อารยธรรมอันทรงคุณคานับพันป ณ เซี่ยงไฮ
สัมผัส มหกรรมงานแสดงเคร่ืองจักรและสิ่งทอ ย่ิงใหญท่ีสุด - 2 ปมีคร้ัง กับ ITMA ASIA 2014

เต็มอ่ิมกับอาหารเลิศรส กับ ซีฟูดกุงมังกร - บุฟเฟตอินเตอร พรอมวิวเมืองเซี่ยงไฮ 360 องศา
ใสใจทุกการเดินทางโดยสายการบินไทย และ โรงแรมระดับ 5 ดาว ใจกลางแหลงชอปปง

พรอมการบริการด่ังคนพิเศษ เพราะเรา “ดูแล...กันและกัน” ตลอดการเดินทาง

กําหนดการเดินทาง 14-18, 18-22 มิถุนายน
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ - เซี่ยงไฮ (ประเทศจีน) - หาดไวทาน - ถนนนานกิง
08.30 น คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 4 สายการบิน ไทย เคานเตอร D โดยมี

เจาหนาที่ของบรษิัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใหแกทุกทาน
11.00 น ออกเดินทางสู ประเทศเซ่ียงไฮ โดย สายการบิน ไทย แอรเวย TG 664
16.15 น. เดินทางถึง สนามบินผูตง นครเซี่ยงไฮ (ไขมุกบูรพา) ไดรับการขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก” ตั้งอยูบนฝง

แมน้ําหวังผู เสนเลือดขนาด 80 กม.ที่หลอเล้ียงมหานครแหงนี้มาเนิ่นนาน เมืองที่เปนศูนยกลางทางการคา เมืองทา และ
เปนเมืองที่มีขนาดใหญที่สุดของจีน หลังจากผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอมตรวจเช็คสัมภาระเรียบรอย
แลว

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย หานยางกวางตุง, ปูเนื้อผัดขิงออน, ปลาตาเดียวนึ่งซีอิ้ว, เปาฮ้ือสดอบเตา
ซ่ี, กุงทอดซอสสูตรลับ, หอยหลอดใหญอบกระเทียม, หอนทะเลผัดซอสพิรกหวาน, ผัดผักตามฤดูกาล, ซุปเห็ดปาเลิศ
รส, เพ่ิมความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําและน้ําเย็น
หลังอาหารค่ํา นําทานสู ถนนนานกิง ถนนแหงนีเ้ปรียบเหมือนยานสีลมของเมืองไทย หรือยานออรชารด ของสิงคโปร
ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีหางสรรพสินคามากมายบนถนนแหงนี้เปนยานทีค่ึกคักและทันสมัยที่สุด

ท่ีพัก SHEARTON SHANGHAI PUDONG หรือเทียบเทา www.sheraton.com/pudong
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วันท่ีสองของการเดินทาง หาดไวทาน - อุโมงคเลเซอร - หอไขมุก -รานบัวหมิะ - วัดพระหยก - กายกรรม ERA
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเย่ียมชมบรเิวณ หาดไวทาน ตั้งอยูบนฝงตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง 4 กิโลเมตร
เปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดช่ือวา “ พิพิธภัณฑส่ิงกอสรางหมื่นปแหงชาติจีน” ถือเปนสัญลักษณที่โดดเดนของนคร
เซ่ียงไฮ อีกทั้งถือเปนศูนยกลางทาง ดานการเงินการธนาคารที่สําคัญแหงหนึง่ของเซ่ียงไฮ ตลอดแนวยาวของหาดไว
ทานเปนแหลงรวมศิลปะสถาปตยกรรมที่หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการ
ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐ เชน กรมศุลกากร โรงแรม และ
สํานักงานใหญของธนาคารตางชาติ เปนตน จากนั้นนําทานลงสูอุโมงคเลเซอรมุดใตน้ําเพ่ือขามไปอกีฝงระหวางทาง
ทานจะไดชมการเลนแสงเลเซอรสุดตระการตาตลอดเสนทาง เม่ือโผลมาอีกดาน

หนึ่งของแมน้ํา นําทานขึ้นสู หอไขมุก ตั้งอยูฝงผูตงริมแมน้ําหวังผู เขตลูเจียจุย แลว
เสร็จเม่ือ ค.ศ.1993 มีความสูง 468 เมตร นบัเปนหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูง
อันดับ 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเปนลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยูตางมุมตางระดบั
ลูกเหล็กกลมที่อยูตอนกลางของหอเปนหอชมวิวที่กวางขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน
ของเซ่ียงไฮไดทุกดาน ปจจบุันหอไขมุกถือเปนสัญลักษณของเมืองเซ่ียงไฮอีกดวย..
oemjko นําทานเลือกซ้ือและเลือกชม บัวหิมะ

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลากระพงทรงเครื่อง, ไกนึ่งพริกไทยออน, ซ่ีโครงหมูอบซอส
เห็ด, ปลาหมึกผัดรวมเห็ด, กุงสดอบรวมเตาหู, ไขเจียวไชเทา, หมูทอดพริกเกลือ, หมูอบรวมมิตรปายทอง, ผัดผักตาม
ฤดูกาล, เพ่ิมความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําและน้ําเย็น
นําทานชม วัดพระหยกขาว (White Jade Buddha Temple) ซ่ึงเปนวัดที่มีพระพุทธรูปที่มีช่ือเสียง เปน
พระพุทธรูปหยกถูกสรางขึ้นในป 1882 เปนวันที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแก 2 องค ซ่ึงอัญเชิญมาจากพมา
โดยพระภิกษุช่ือฮุยเก็น วัดแหงนี้ถูกทําลายในชวงราชวงศชิงถูกโคนลมบัลลังก แตโชคดีที่พระพุทธรูปหยกขาวไมได
ถูกทําลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สรางขึ้นใหมในป 1928 และใหช่ือวัดแหงนี้วาวัดพระหยกขาว

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย หมูแดงน้ําผึ้ง, ปลาตาเดียวนึ่งซีอิ้ว, กุงทอดกระเทียม, เปดทรงเครื่อง
เจียงหนาน, ไกสับกวางตง, ซ่ีโครงหมูอบซีอิ้ว, เนื้อหอยผัดซอส XO, ผัดผักคะนา, ซุปเห็ดรวมมิตร, เพ่ิมความสดช่ืน
ดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําและน้ําเย็น

ท่ีพัก SHEARTON SHANGHAI PUDONG หรือเทียบเทา www.sheraton.com/pudong

วันท่ีสามของการเดินทาง นําคณะเขาชมงาน ITMA ASIA 2014
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําคณะเขาชมงาน ITMA ASIA 2014 ซ่ึงจะเนนภาพลักษณของความเปน ITMA, Featuring A-Z เครื่องจักร,เครื่อง
ทอ เครื่องจักรกลในกระบวนการตาง ๆ ของการผลิต เชน ผา non-woven, ปน, ทอผา, การทดสอบ, การทอ และการ
บรรจุ จะจดัแสดงในงานครั้งนี้ (วันที่จดังาน 16 - 20 มิถุนายน 2557 ซ่ึงจะจัดขึน้ ทุกๆ 2 ป)
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เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการเท่ียวชม
อิสระใหทานเดนิเที่ยวชมงาน ITMA ASIA 2014 ตอ...

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บรกิารทานดวย ไกแดงปายทอง, ปลากุยหยูนึ่งซีอิ้ว, ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม, ผัดซีฟูด
รวมมิตร, เปาฮ้ือสดอบเตาซ่ี, ปูแดงผัดขิงออน, หอยเซลลอบกระเทียม, ผัดผักตามฤดูกาล, ซุปตุนเห็ดรวม, ขาวผัดหยาง
โจว, เพ่ิมความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําและน้ําเย็น
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วันท่ีส่ีของการเดินทาง นําคณะเขาชมงาน ITMA ASIA 2014
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําคณะเขาชมงาน ITMA ASIA 2014 ซ่ึงจะเนนภาพลักษณของความเปน ITMA, Featuring A-Z เครื่องจักร,เครื่อง
ทอ เครื่องจักรกลในกระบวนการตาง ๆ ของการผลิต เชน ผา non-woven, ปน, ทอผา, การทดสอบ, การทอ และการ
บรรจุ จะจดัแสดงในงานครั้งนี้ (วันที่จดังาน 16 - 20 มิถุนายน 2557 ซ่ึงจะจัดขึน้ ทุกๆ 2 ป)

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการเท่ียวชม
อิสระใหทานเดนิเที่ยวชมงาน ITMA ASIA 2014 ตอ...

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร XIDUOWU ใน หาง SUPER BRAND MALL บริการทานดวยบุฟเฟตนานาชาติ!!
ท่ีพัก SHEARTON SHANGHAI PUDONG หรือเทียบเทา www.sheraton.com/pudong

วันท่ีหาของการเดินทาง สวนอี้หยวน - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - โรงงานผาไหม - รถไฟแมเหลก็ - สนามบิน
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม สวนอี้หยวน ซ่ึงตั้งอยู ณ ใจกลางเขตเมืองเกา สวนอี้หยวน เปนสวนแตงแบบจีนที่ประกอบไป
ดวยภูเขาจําลอง สระน้ํา และระเบียงทางเดิน มีตํานานเลาวา นาย
ชางเอกจางหนานหยางไดสรางสวนอี้หยวนโดยการวาจางของ
ตระกูลพานแหงราชสํานักหมิง สวนภูผา-ปาเขียวแหงนี้งดงาม
ตระการตาไปดวยภูเขาจําลอง สระปลาหลีฮ้ือ กําแพงสลักรูป
มังกรและเกงจีนอีกหลายหลังที่เช่ือมตอกันดวยสะพานซิกแซกห

ลายสายและช็อปปงสินคาพ้ืนเมืองมากมาย นําทานเดินทางสู ตลาดเฉิน
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หวังเมี่ยว หรือตลาดรอยป ใหทานไดอิสระ ชอปปงสินคาพ้ืนเมืองและขนมตางๆ ของเมืองเซ่ียงไฮเพ่ือเปนของฝาก
และของที่ระลึก หรือชิมซาลาเปา เส่ียวหลงเปารานขึ้นช่ือที่สุดในเซ่ียงไฮไดตามอัธยาศัย...

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูสุดพิเศษ กุงมังกรซีฟูด, กุงมังกรกรอบบะหม่ี, ปลาเกานึ่งซีอิ้ว
, หอยเชลลอบวุนเสน, หานยางฮองกง, ไกนึ่งกวางตุง, คากิทอดประจําราน, หมูทอดพริกเกลือ, หัวไชเทาอบซุบไก, ผัด
คะนา, น้ําแกงตุนหัวปลา, เพ่ิมความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําและน้ําเย็น
ไดเวลาอันสมควรนําทานขึ้น รถไฟแมเหล็ก ซ่ึงเปนรถไฟลอยฟาที่ว่ิงเร็วที่สุดในโลก กลาวคือใชเวลาว่ิง 430 กม./ชม.
รถไฟแมเหล็กนี้ไมใชลอแตใชพลังงานขับเคล่ือนจากสนามแมเหล็กเพ่ือยกตัวและเรงความเร็ว รถไฟแมเหล็กไดเปดใช
งานเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2547 ในเสนทางเช่ือมจากสถานีหลงหยัง สู สนามบินผูตง นครเซี่ยงไฮ ซ่ึงมีระยะทาง 30
กิโลเมตร โดยใชเวลาเพียง 8 นาที

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

อิลิท ฮอลิเดย... ดูแล กันและกนั

หมายเหตุ: รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินและอัตราแลกเปล่ียน
เปนตน

อัตราคาบริการ
ประเภทผูเดินทาง ลูกคาท่ัวไป 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
มีตั๋วแลว (ผูใหญ) ลดราคาทานละ
ตั๋ว BUSINESS เพิ่มทานละ (ราคาประมาณการ)

52,900.-
51,900.-
50,900.-
49,900.-
11,000.-
19,000.-
21,900.-

50,900.-
49,900.-
48,900.-
47,900.-
11,000.-
19,000.-
21,900.-

51,900.-
50,900.-
49,900.-
48,900.-
11,000.-
19,000.-
21,900.-

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

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเปลีย่นแปลงคาบริการ หากมีผูเดินทางไมครบตามจํานวน
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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

509
499
489
479
110
319

509
499
489
479
110
319

- 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. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขบัรถ
7. คาประกันอบุัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม

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 10,000.- 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
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การยกเลิก
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิมัดจํา
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วัน  ทางบริษทัฯ มีความจําเปนตองหัก 50% ของอัตราคาบริการ
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 10 วัน   ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทั้งหมด

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่เคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่รังเกียจของ

คนสวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น, หรือพยายามสรางความวุนวายใน
คณะทัวร ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีอายุครรภเกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอื่นเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใช

การทองเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือ

หาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานที่ตองใชรถเข็น
ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจง
ใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทาง
ทานอื่น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่เปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบาง
เสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหแก
ลูกคาทานตอไปที่แจงช่ือรอไว ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอื่น

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน
เดินทางไมนอยกวา 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 เวนแตตั๋วเครื่องบินที่ไมอนุญาตใหเปล่ีย นช่ือหรือ
คืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

สวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเส่ือม
เสีย รวมถึงการที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

13. สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด
ๆ ที่กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพ่ือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรนั้นๆ หากทานผู



SHANGHAI EXPERIENCE 5D4N : ITMA ASIA 2014 7 | P a g e
Elite Holiday ดูแล...กันและกัน

เดินทางซ้ือตั๋วหรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรนั้น ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้น

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการ
ทองเที่ยวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ีย น
รายการทองเที่ยวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา
7 วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีที่เกิดเหตุจําเปนหรือ
สุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหา
การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือคํานึงถึงความ
ปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากที่สุด

15. สถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืน
เงินคาเขาชมใหแกทานตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหทานสามารถเขาชมได
แตในกรณีที่มีเหตุลาชาหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ทองเที่ยวดังกลาวได โดย
มิใชความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดขึ้นแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง

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

18. ตําแหนงที่นั่งบนเครื่องบินเปนไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือก
ตําแหนงที่นั่งไดเอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีที่สุดภายใตลักษณะ
ตําแหนงที่นั่งแบบหมูคณะที่สายการบินจัดใหมา

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจะเดินทางไป
ทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทางไป

20. เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน
เอกสารการย่ืนวีซาจีน

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

รูปพริ้นซ จากคอมพิวเตอร **รปูใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน ** ทานทีป่ระสงคใชรูปถายขาราชการในการย่ืนวีซา กรุณาเตรียม
หนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดนิทาง

5. กรอกใบขอมูลสวนตัวทีท่างบรษิทัใหลูกคากรอกใหครบถวนตามความเปนจริง
6. สําหรับผูทีเ่คยเดินทางเขาประเทศจีนแลว ถายสําเนาหนาวีซาที่เคยเดินทางเขาประเทศจีนไมเกิน 2 ป ขอใหถายสําเนาหนาวีซา

จีนทีใ่ชเดนิทางครั้งลาสุด***หามต่ํากวาป 2010 (กรณีวีซาจีนอยูในหนงัสือเดนิทางเลมเกา ขอใหถายเอกสารหนาหนังสือ
เดินทางเลมเกาและหนาวีซาจีนทีใ่ชเดินทางครัง้ลาสุดแนบมาดวย)

7. สําหรับผูที่ไมเคยเดินทางเขาประเทศจีน ถาภายใน 2 ป ไมเคยเดนิทางเขาจนี ตองใชสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัย
8. กรณีบุคคลทั่วไป
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สําเนา สมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย อยางต่ํา 3 เดือน ควรปรับยอดใหเปนปจจุบัน (สําเนา) หรือ STATEMENT ตัว
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 : ถาผูสูงอายุท่ีไมมสีมุดบัญชีธนาคาร สามารถใหญาติหรือบุคคลอื่น (ระบุความสัมพันธ) ทําหนงัสือรบัรองออก
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 ทานจะตองรบัผิดชอบใน

การอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเองวีซา และ กรุณาดูแลบัตรของทานเอง เพราะหากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง
ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจนีอยางนอย 2 สัปดาห

*** โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม
การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา ***
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