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โปรแกรมพิเศษ ความงดงามดั่งภาพวาด จากการรังสรรคธรรมชาติอันแปลกตา
ตะลุยหุบเขาแหงอวตาร ความอัศจรรยจากธรรมชาติ เทียนจ่ือซาน

ต่ืนตากับ ถ้ําประตูสวรรค พรอมชมความยิ่งใหญของขุนเขา ผานลิฟทแกวที่สวยงามที่สุดในโลก
สัมผัสบรรยากาศแบบ ชิลลๆ กับการ ลองเรือทะเลสาบ เปาเฟงหู
ตระการตากับ กับโชวสุดโรแมนติก ความรักตองหาม จ้ิงจอกขาว

พรอมเสิรฟ อาหารเลิศรส และ ที่พักระดับ 5 ดาว
ใสใจทุกการเดินทางโดยสายการบินไทย เพื่อการบริการที่พรอม ดูแล... กันและกัน ตลอดการเดินทาง

”

กําหนดการเดินทาง 10-14 กรกฎาคม/ 8-12 สิงหาคม/ 19-23, 22-26 ตุลาคม 2557**
วันแรกของการเดินทาง สุวรรณภูมิ – กวางเจา – รถไฟความเร็วสูง – ฉางซา
08.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 อาคารผูโดยสารขาออก ระหวางประเทศ เคานเตอร D สายการบินไทย

พบเจาหนาที่จากทางบริษัทคอยอํานวยความสะดวกดานกระเปาเดินทาง และเอกสารตางๆ
10.05 น. ออกเดินทางสูสนามบิน กวางเจา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 668
14.35 น. เดินทางถึง สนามบินกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน กวางเจาเปนเมืองหลวงของมณฑลกวางตุง เปนเมืองที่มี

ประวัติศาสตรอันยาวนาน เมืองกวางเจามีแมน้ําจูเจียงไหลผานกลางเมืองจึงทําใหมีการจราจรทางน้ําที่สะดวก ทําให
ตอมากลายเปนเมืองทาที่มีช่ือเสียงของโลก จนไดรับขนานนามวาเปนประตูดานใตของประเทศจีน หรือเมืองหนา
ดานทางตอนใตของจีน และเนื่องดวยกวางเจา อยูหางจากฮองกงเพียง 150 กิโลเมตร จึงไดช่ือวาเปน “South Gate Of
China” หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบรอยแลว (กรุณาปรับนาฬิกาใหตรงกับเวลา
ทองถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย ประมาณ 1 ช่ัวโมง)

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลากังฟูสูตรเฉพาะราน หอยเชลลอบกระเทียม เปาฮือสดนึ่งเตาซี่ กุง
ทอดกระเทียม ซี่โครงหมูอบญี่ปุน ไกยางกวางตุง มะเขือยาวอบรวมถั่วแขก ผัดผักตามฤดูกาล ซุปประจําวัน ขาว
สวย ผลไม ชา โคก 1 ขวด เบียร 2 ขวด / โตะ
หลังอาหารนําทานไปยังสถานีรถไฟหัวจรวด เพ่ือมุงหนาสู
เมืองฉางซา รถไฟดวนนี้ ว่ิงดวยความเร็ว 350 กิโลเมตรตอ
ช่ัวโมง (ขอความกรุณาทุกทานนํากระเปาสัมภาระขึ้นขบวน
รถไฟดวยตัวทานเอง โดยมีหัวหนาทัวรคอยชวยเหลือทาน) เชิญ
ทุกทานพิสูจนความเร็วของรถไฟดวนสายนี้ ซ่ึงถือเปนความเร็ว
อันดับหนึ่งแบบทิ้งหางจากคูแขงหลายชวงตัว จากการทดลอง
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ว่ิงเม่ือตนเดือนธันวาคม 2552 ที่ผานมา สามารถทําความเร็วสูงสุดไดถึง 395 ก.ม. / ช.ม. ความเร็วเฉล่ียตลอดการ
เดินทาง 350 ก.ม. / ช.ม. รถไฟสายใหมของจีนนี้จะเช่ือม 20 เมืองตลอดเสนทางเพ่ือเช่ือมโยงภาคกลางของประเทศ
เขากับภูมิภาคที่ยังคงพัฒนาลาหลังอีกจํานวนมาก…

ท่ีพัก WANDA VISTA CHANGSHA HOTEL หรือเทียบเทา

วันท่ีสองของการเดินทาง ฉางซา - จางเจียเจ้ีย – ภูเขาเทียนเหมินซาน – ประตูสวรรค – โชวชุดจ้ิงจอกขาว
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองจางเจียเจ้ีย ซ่ึงตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยานแหงชาติแหงแรก
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงไดรับการตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1982 และไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกธรรมชาติ
ในป ค.ศ.1992 ยังเปนอุทยานที่สวยงามมาก ซ่ึงมีเนื้อที่ประมาณ 500 กวาตารางกิโลเมตร ระหวางทางไดผานขุนเขา
นอยใหญ หากยอนอดีตไปเม่ือ 20 กวาปที่แลว มีนักถายภาพทองเที่ยวชาวจีน ไดนําภาพถายของแทงหินประหลาด
ขนาดมหึมาที่พุงขึ้นสูฟา สูงเหนือพ้ืนดินเกือบ 200 เมตร เรียงรายซอนกัน ออกเผยแพรสูสายตาชาวโลก และไมนาน
ก็ไดกลายเปนสถานที่ทองเที่ยว อันโดงดังและลือช่ือวางดงาม เรียกขานในปจจุบันวา “อุทยานแหงชาติจางเจี่ยเจี้ย”

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย หมอไฟเห็ดรวมมิตร ปลาตาเดียวนึ่งซีอิ้ว ไกอบตนหอม เปด
ทอดปานทอง หมูตุนน้ําแดง หมอดินวุนเสน เตาหูกะทะรอน ไขเจียว  บร็อกโคลีไฟแดง ผัดผักตามฤดูกาล เกี๊ยวซา
ขาวสวย ผลไม ชา โคก 1 ขวด เบียร 2 ขวด / โตะ

นําทานนั่งกระเชาสู ภูเขาเทียนเหมินซาน จากในตัวเมืองของจางเจียเจี้ย เปนกระเชาที่ยาวที่สุด
ในโลก คือ 7,455 เมตร ใชระยะเวลาในการนั่ง ประมาณ 40 นาที จัดวาเปนกระเชาที่ทันสมัย
ที่สุด จากนั้นนําทานนั่งรถผาน 99 โคง จนถึงภูเขาเทียนเหมินซาน นําทานชม ถ้ําเทียนเหมิ
นตง หรือ ถ้ําประตูสวรรคเทียนเหมินซาน เปน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
เปนภูเขาที่เกิดจากการระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ  จนกลายเปนถํ้า หรือ ประตูสวรรค ประตูนี้
มีความสูง 131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร ในอดีตเคยมีนักบินชาวรัสเซีย
ทดลองความกลา และความแมนยํา ของตัวเอง โดยการใชเครื่องบินเล็กบินลอดผานประตูนี้

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลากุยหยูนึ่งซีอิ้ว ผัดไกปาน้ํามันชา กุงกุลาทอดกระเทียม คากิอบ
พริกสด ไขเจียวตนหอม หมูนึ่งขางเหนียวกระบอกไมไผ หมอไฟผักปา ผักกาดขาวอบวุนเสน ซุปเปดตุนฟกเขียว
ลูกช้ินมันเทศทอดขาวสวย, ผลไม, ชา, โคก 1 ขวด เบียร 2 ขวด / โตะ
นําทานชมโชวสุดอลังการ “จ้ิงจอกขาว” หรือ THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND  A FAIRY  FOX

ฟงเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกวา 500 ชีวิตโลดแลนอยูบน
เวทีกลางแจง แบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเปนภูเขาทอดยาวแบบ
พาโนรามา ตื่นตากับเทคนิคการเปล่ียนรางเปนมนุษยของนางจิ้งจอกขาว
ซาบซ้ึงตรึงดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวยและชายหนุมตัด
ฟน ที่ฝาฟนอุปสรรคตอสูเพ่ือความรัก จนทายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู
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ท่ีพัก PULLMAN ZHANGJIAJIE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา

วันท่ีสามของการเดินทาง ลองทะเลสาบเปาเฟงหู – รานชา - เขาเทียนจ่ือซาน – สะพานหนึ่งในใตหลา – สวนสาธารณะ
จอมพล เฮอหลง

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมบรรยากาศทามกลางขุนเขายามเชา กับการ ลองเรือ
ทะเลสาบเปาเฟงหู ซ่ึงเปนทะเลสาบบนชองเขาสูง สัมผัส
บรรยากาศของทะเลสาบที่ถูกรายลอมดวยยอดเขาสีเขียวขจี และ
น้ํ าในทะเลสาบก็ใสสะอาดจนเห็นโขดหินที่อยู เบื้องลาง
สนุกสนานกับการรองเพลงโตตอบระหวางคนบนเรือและบนแพ
ซ่ึงตางใสชุดพ้ืนเมืองออกมาตอนรับนักทองเที่ยว ระหวางทาง
ทานจะพบหินรูปรางเหมือนหนาของผูหญิง ซ่ึงเปนหินที่เกิดจาก
ธรรมชาติลวนๆ นําทานชมน้ําตกที่เกิดจากทะเลสาบเปาเฟงหู อิสระทานบันทึกภาพเปนที่ระลึก นําทานเขาเย่ียมชม
รานชา อิสระทานเลือกซ้ือผลิตตางๆจากใบชาที่มีคุณภาพ

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลาทอดราดซอสมะเขือเทศ, ปลานึ่งซีอิ้วกวางตุง, ซี่โครงหมู
ทรงเครื่องใสผงกะหรี่, กุงทอดเสฉวน, เปดทรงเครื่องเซียงซี, ไกทอดเทียนเมอ, ผัดเนื้อไกสูตรไทย, ไขเจียวตนหอม,
ผัดผักรวมมิตร, ผัดผักตามฤดูกาล, หมอดินรวมมิตรเพื่อสุขภาพ, ของหวานประจําวัน, ขาวสวย, ชา, โคก 1 ขวด
เบียร 2 ขวด / โตะ
หลังอาหารนําทานเขาชมความอลังการสวนหนึ่งของฉากจาก
ภาพยนตร อวตาร ณ เขาเทียนจ่ือซาน นําทานขึ้นลิฟทไปหลง
ลิฟทแกวชมวิวริมผาที่สูงที่สุดในโลก ซ่ึงมีความสูง ประมาณ
362 เมตร ซ่ึงใชเวลาเพียง 2 นาทีในการขึ้น-ลงแตละครั้ง นํา

ทานชมทัศนียภาพอันสวยงามของ เทียนจื่อซาน
ตื่นตาตื่นใจกับแทนหิน และยอดเขาสูงเสียดฟา
ที่เรียงรายอยู ประหนึ่งดาบนับพันเลมที่ปกอยู
บนพ้ืนดิน กับความสูงที่วัดไดถึง 1,250 เมตร นอกจากนี้สถานที่แหงนี้ยังเต็มไปดวยชะงอนผาและปา
หินยักษรูปรางตางๆมากมายๆ จากนั้นนําทานชม เทียนเส้ียตี้อี้เฉียว หรือ สะพานหนึ่งในใตหลา การ
สรางสรรคที่สวยงามจากธรรมชาติ กับการเช่ือมเขาลูกหนึ่ง กับอีกลูกเขาดวยกัน โดยหินผาอีกสูง
ตระหงาน อิสระทานเดินชมความสวยงามของธรรมชาติทามกลางหมูขุนเขาที่มีลักษณะแปลกตา จน
ทางฮอลลีวูดไดนําทิวทัศนบางสวนของเขาเหลานี้ไป ประกอบเปนฉากอันงดงาม ในภาพยนตรฟอรม

ยักษ เรื่อง “อวตาร” นําทานเขาเย่ียมชม สวนจอมพลเฮอหลง จัดตั้งขึ้นในป 1986 เพ่ือเปนเกียรติแกนายพลเฮอหลง
แหงพรรคคอมมิวนิสต เนื่องจากทานเปนชาวส่ีเจี่ยและมีถ่ินกําเนิดอยูในบริเวณนี้ อิสระทานเพลิดเพลินการ
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บันทึกภาพเปนที่ระลึก นอกจากนี้ ทานยังสามารถชมเขาเทียนจื่อซานในมุมกวางไดอีกดวย ยอดเขาที่สูงตระหงาน ที่
ถูกปกคลุมดวยเมฆหมอก และไมนานาพันธุ ใหนักทองเที่ยวสามารถจินตนาการภาพตางๆ ตามรูปรางของยอดเขาได
...ไดเวลาอันสมควรนําทาน นั่งกระเชาลงมาสูเบื้องลาง (การขึ้นลิฟทแกว หรือ นั่งกระเชาลง สมารถสลับไดตาม
ความสมควรของเวลาการทองเที่ยว)

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ออเดิรฟเรียกน้ํายอย 4 อยาง ซุปไกดําตุนโสมอเมริกา ปลากุยหยูนึ่ง
ซีอิ้ว ปูผัดผงกะหรี่ กุงทอดตะไคร ซี่โครงหมูทอดสูตรปกกิ่งไกทอดซอสไทย เปดอยาง หมูผัดชาวบาน มวนทอง
ซีฟุด ผัดรวมสามสหาย (ขึ้นฉาย แปะกวย ปะฮา) ผัดผักตามฤดูกาล ของหวานขาวสวย, ชา, โคก 1 ขวด เบียร 2 ขวด
/ โตะ

ท่ีพัก PULLMAN ZHANGJIAJIE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา

วันท่ีส่ีของการเดินทาง ภาพเขียนสิบลี้ – จางเจียเจ้ีย – กวางเจา
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชมไฮไลทอยางหนึ่งของอุทยานจางเจียเจี้ย นั่นคือ การชมภาพทิวทัศนของภูผาอันสูง
ตระหงานจากเบื้องลางโดยการนั่งรถไฟฟาขนาด
เล็ก (ไมกอให เ กิดมลพิษตอ ส่ิงแวดลอม ) ที่
สวยงามจนถูกขนานนามวา “ภาพเขียนสิบลี้”
ระหวางทางทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติอัน
บริสุทธ์ิ พรอมกับคําบรรยายถึงจินตนาการของ

ชาวจีนตอภูเขาแตละลูก วาเปนอยางไร จากนั้นนําทานแวะชม ผาไหม ที่มี
คุณภาพ และมีช่ือเสียงของประเทศจีน

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ไกบานตุนฮวยซัว ปลาทอดซอสเปรี้ยวหวาน กุงอบพริกเกลือ
ซี่โครงหมูทอดกระเทียม ไกสับเตจ๋ิว หมูตุนตระกูลเหมา หมอดินมะเขือยาว หมูสับนึ่งชาวบาน ผัดผักตามฤดูกาล
ขาวสวย, ผลไม, ชา, โคก 1 ขวด เบียร 2 ขวด / โตะ
หลังอาหารถึงเวลาอําลา เมืองจางเจียเจี้ย มุงหนาสู ฉางซา เมืองหนึ่งซ่ึงมีความสําคัญทางประวัติศาสตร การเมือง
และวัฒนธรรมชาติของชาวจีนตั้งแตสมัยโบราณ อิสระทานใหพักผอนบนรถตามอัธยาศัย ชมความสวยงามของ
ธรรมชาติระหวางทาง ทั้งขุนเขา ปาไม ลําธาร และน้ําตก ที่งดงามตามการสรางสรรคของธรรมชาติ (ใชเวลา
เดินทางโดยประมาณ 5 ชม.)

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บรกิารทานดวย ปลากุยหยูนึ่งซีอิ๋ว, หมูแดงปายทอง, กุงกุลาอบเกลือ, หมูสามช้ันอบ
ผักดอง, ปลาหมึกกระทะรอน, ไกอบเกลือ, ผัดถั่วแขกหมูสับ, เห็ดชาผัดปลาเค็ม, ผัดผักตามฤดูกาล, ซี่โครงหมูตุน
สาหรายและฟกเขียว, ขาวสวย, ผลไม, ชา, โคก 1 ขวด เบียร 2 ขวด / โตะ

ท่ีพัก WANDA VISTA CHANGSHA HOTEL หรือเทียบเทา

วันท่ีหาของการเดินทาง ฉางซา – กวางเจา – อนุสรณ 5 แพะ - ถนนปกกิ่ง – สนามบินกวางเจา – สุวรรณภูมิ
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองกวางเจา โดย รถไฟความเร็วสูง ซ่ึงว่ิงดวยความเร็ว 350 กิโลเมตรตอช่ัวโมง นําทานสู ประตู
ดานใตประเทศจีน เปนเมืองที่มีความสําคัญดานการคา และดานการตางประเทศ เนื่องจากมีการจราจรทางน้ําที่เฟอง
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ฟู และมีสนามบินนานาชาติ ไวรองรับการมาเยือนของนักทองเที่ยวและนักธุรกิจตางชาติไดอยางมาก (ใชระยะเวลา
เดินทาง ประมาณ 2.30 ชม)

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย รวมมิตรยางสามสหาย, ปลาทะเลนึ่งกวางตุง, กุงทอดกระเทียม
หอยทะเลผัดซอสไฟแดง, ไกกระเพาะหมูเตจ๋ิว, หมูสามช้ันปายทอง, เตาหูทรงเครื่องชาวแคระ, เห็ดปารนหมอไฟ,
ผัดผักตามฤดูกาล, ซุปประจําวัน, ขาวสวย, ผลไม, ชา, โคก 1 ขวด เบียร 2 ขวด / โตะ
นําทานเย่ียมชม อนุสรณ 5 แพะ ถือวาเปนสัญลักษณประจําเมืองกวางเจา ลักษณะ
เปนแพะ 5 ตัวอยูรวมกัน ชูรวงขาว ซ่ึงเปนตํานานของเมืองกวางเจา สรางขึ้นเพ่ือ
เคารพส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ที่ชวยใหเมืองกวางเจามีความ อุดมสมบูรณทางดานอาหารและ
น้ํา และรอดพนจากความอดอยาก ถึงเวลาที่ทุกทานรอคอย สนุกสนานกับการชอป
ปง สินคาตางๆ ณ ถนนปกกิ่ง ถนนสายโบราณของกวางเจา อิสระทานเลือกซ้ือทั้ง
สินคาแบรนดเนมของจีนและแบรนดเนมช่ือดังระดับโลก นอกจากนี้ยังมีของที่
ระลึก ก๊ิฟชอป รวมทั้งของกอบใหเลือกสรรกันดวย ทําใหกวางเจาไดรับการขนาน
นามวาเปน “สรรคแหงการซื้อของ” บรรยากาศที่เต็มไปดวยรานคามากมาย ที่อยู
ทามกลางตึกแถวยุคเกาและอาคารตางๆ ที่ยังคงรักษาแบบโบราณเอาไวไดอยางสวยงาม ถนนบางแหงจะมีกระจก
ครอบเอาไว ซ่ึงจะหมายถึงถนนแหงนี้เปนถนนยุคเกา และยังมีปายระบุเอาไวชัดเจนวาสรางขึ้นเม่ือไหร เสมือนทาน
ไดยืนอยูบนประวัติศาสตรอันยาวนานของเมืองกวางเจาแหงนี้

21.00 น. นําทานเดินทางกลับสู สุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG679
23.00 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราคาบริการ
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)

47,900.-
46,900.-
45,900.-
44,900.-
9,500.-
11,000.-
23,500.-

45,900.-
44,900.-
43,900.-
42,900.-
9,500.-
11,000.-
23,500.-

46,900.-
45,900.-
44,900.-
43,900.-
9,500.-
11,000.-
23,500.-

**หมายเหตุ : อัตราคาบริการดังกลาว สําหรับจํานวนผูเดินทาง(ผูใหญ) 15 ทานขึ้นไป***
หากมีจํานวนผูเดินทาง ระหวาง 10-14 ทาน ทางบรษิัทของสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มอตัราคาบรกิาร ทานละ 5,000.-

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเปลีย่นแปลงคาบริการ หากมีผูเดินทางไมครบตามจํานวน

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผูเดินทาง 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 (ไดรับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแลว (ผูใหญ) ไดรับคะแนน

459
449
439
429
95
349

459
449
439
429
95
349

- สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมท่ีไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสรมิไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก

อัตราคาบริการสําหรับเดือน 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)

49,900.-
48,900.-
47,900.-
46,900.-
11,000.-
13,000.-
21,500.-

47,900.-
46,900.-
45,900.-
44,900.-
11,000.-
13,000.-
21,500.-

46,900.-
45,900.-
44,900.-
43,900.-
11,000.-
13,000.-
21,500.-
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**หมายเหตุ : อัตราคาบริการดังกลาว สําหรับจํานวนผูเดินทาง(ผูใหญ) 15 ทานขึ้นไป***
หากมีจํานวนผูเดินทาง ระหวาง 10-14 ทาน ทางบรษิัทของสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มอตัราคาบรกิาร ทานละ 5,000.-

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเปลีย่นแปลงคาบริการ หากมีผูเดินทางไมครบตามจํานวน

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผูเดินทาง 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 (ไดรับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแลว (ผูใหญ) ไดรับคะแนน

479
469
459
449
110
349

479
469
459
449
110
349

- 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

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

การยกเลิก
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิมัดจํา
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วัน  ทางบริษทัฯ มีความจําเปนตองหัก 50% ของอัตราคาบริการ
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 10 วัน   ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทั้งหมด

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่เคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่รังเกียจ
ของคนสวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น, หรือพยายามสรางความ
วุนวายในคณะทัวร ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีอายุครรภเกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกใน
ครรภ

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
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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 แลวตอมาทัวรนั้น 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 เวนแต ในกรณีที่
เกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ
, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือคํานึงถึง
ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากที่สุด

15. สถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะ
คืนเงินคาเขาชมใหแกทานตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหทานสามารถเขา
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 จะพยายามจัดที่นั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีที่สุดภายใตลักษณะ
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 และ สําเนาทะเบียนบาน
4. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลงัสีขาวเทานั้น อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือ

รูปพริ้นซ จากคอมพิวเตอร **รปูใหมถายมาไมเกิน 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 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 : 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

*** โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม
การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา ***
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