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เสน้ทางบนป่าคอนกรีต ที<ถูกหอ้มลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม และ อารยธรรมอนัทรงคุณค่านบัพนัปี 

ล่องเรือทะเลสาบซีหู ตน้ตําหรบัใบชาเขียว ซูโจว-สวรรคใ์นโลกมนุษย ์
ล่องเรือ ชมความงามเวนสิของจีน ณ โจวจวง  

เที<ยวเมืองเจา้พ่อ เซี<ยงไฮ ้ชมความงดงามของหอไข่มุก   
เอาใจคนรกัการชอ้ปปิN ง ณ ตลาดเฉินหวงเมี<ยว 

อลงัการ กายกรรมอีร่า ความลงตวัระหว่างศิลปะอนัอ่อนชอ้ยและความทนัสมยัสุดไฮเทค 

เพิ<มเติมความหรูหราดว้ย รา้นอาหาร และเมนูอาหารที< DELUXE จากรา้นชื<อดงั 
พรอ้มมอบบริการดั <งคนพเิศษ เพื<อ “ดูแล... กนัและกนั” ตลอดการเดินทาง 

 

กําหนดออกเดินทาง  17-21, 26-30 มิ.ย.// 1-5, 15-19ก.ค.//  
30ก.ค.-2 ส.ค. // 11-15, 26-30 ส.ค. 2558   

วนัแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินผู่ตง เซี<ยงไฮ(้ประเทศจีน) – หงัโจว  
08.30 น       คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั!น 4 สายการบิน ไทย เคานเ์ตอร ์D 

โดยมเีจ้าหน้าที%ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่าน 
11.00 น      ออกเดนิทางสู่ ประเทศเซี%ยงไฮ้ โดย สายการบนิ ไทย แอรเ์วย ์TG 664 
16.15 น.  เดินทางถึง สนามบินผู่ตง นครเซี<ยงไฮ ้(ไข่มุกบูรพา) ได้รับการขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” 

ตั!งอยู่บนฝั%งแม่นํ!าหวังผู่ เส้นเลือดขนาด 80 กม.ที%หล่อเลี! ยงมหานครแห่งนี!มาเนิ%นนาน เมืองที%เป็นศูนย์กลาง
ทางการค้า เมืองท่า และเป็นเมืองที%มีขนาดใหญ่ที%สุดของจีน หลังจากผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง 
พร้อมตรวจเชค็สมัภาระเรียบร้อยแล้ว 

คํ <า บริการอาหารคํ%า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ห่านย่างกวางตุ้ง เนื!อปูผดัขงิอ่อน ปลาตาเดยีวนึ%งซีอิ@ว เป่าฮื!อสด
อบซอสเต้าซี% กุ้งทอดซอสสตูรลับ หอยหลอดใหญ่อบกระเทยีม หอยทะเลผัดซอสพริกหวาน ผัดผักตามฤดูกาล 
ซปุเหด็ป่าเลิศรส ข้าวผดั ผลไม้ตามฤดูกาล เพิ%มความสดชื%นด้วย โค้ก, เบยีร์ท้องถิ%น, นํ!าชาและนํ!าเยน็ 
จากนั!นนาํท่านเดินทางสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั!งอยู่บนฝั%งตะวันตกของแม่นํ!าหวงผู่ เป็นเขตสถาปัตยกรรมที%ได้
ชื%อว่า “ พพิธิภณัฑสิ์<งก่อสรา้งหมื<นปีแห่งชาติจีน” ถือเป็นสญัลักษณ์ที%โดดเด่นของนครเซี%ยงไฮ้ อกีทั!งถือเป็น
ศูนย์กลางทาง  ด้านการเงินการธนาคารที%สาํคญัแห่งหนึ%งของเซี%ยงไฮ้ นอกจากนี!ฝั%งตรงข้ามท่านจะสามารถเหน็
แสงสไีฟที%ฉายส่องตกึสงูในเซี%ยงไฮ้จนได้ชื%อว่านิเทศกาลตกึสงู...ต่อด้วยนาํท่านสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี! เปรียบ
เหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี! มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มี
ห้างสรรพสนิค้ามากมายบนถนนแห่งนี! เป็นย่านที%คกึคกัและทนัสมยัที%สดุ 
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ที%พัก  SHERATON SHANGHAI HOTEL PUDONG หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที<สองของการเดินทาง (2) เซี<ยงไฮ ้– หงัโจว – ศาลเจา้งกัฮุย – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บา้นใบชา 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้า ภายในโรงแรมที%พัก 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหงัโจว โดยรถโค้ช ใช้เวลาประมาณ 3ชม. เมืองหังโจว เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อ 
เจียง ซึ%งมคีวามมั%งคั%งมากที%สดุแห่งหนึ%ง เป็นแหล่งเภสชัอตุสาหกรรมและสถาบนัศิลปะที%มีชื%อเสยีงแห่งหนึ%งของ
ประเทศจีน ซึ%งในอดีตมีคาํเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า“บนฟ้ามีสวรรค์บนดินมีซู
(โจว)หัง(โจว)” เพลิดเพลินกบัทวิทศัน์อนังดงามสองฟากถนน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลาจีหยูนึ%งซีอิ!ว เป็ดอบขา้วเหนียว กุ้งผดัผงกะหรี% ซี%โครง
หมูเวียดนาม หมูย่างผัดรวมผักกวางตุ้ง หม้อดินรวมมิตร ผัดวุ้นเส้นรวมมิตร ไข่เจียวมะระ ผัดผักตามฤดูกาล 
ซปุลูกชิ!นหมูสบั ผลไม้ตามฤดูกาล เพิ%มความสดชื%นด้วย โค้ก, เบยีร์ท้องถิ%น, นํ!าชาและนํ!าเยน็  

 หลังรับประทานอาหารนาํท่านสู่ ศาลเจ้างกัฮุย หรือสุสานเย่วเ์ฟย ตั!งอยู่บริเวณทะเลสาบซีหู สร้างขึ!นมาเพื%อ
ราํลึกถงึคุณงามความด ีวีรกรรมของท่านงักฮุย และยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื%อสตัย์ ต่อมาได้เปลี%ยนเป็นท่าน
กวนอ ูภายในศาลเจ้าจะมรีปูปั!นของท่านงักฮุยนั%งด้วยท่าทางเคร่งขรึมแลดูยิ%งใหญ่...จากนั!นนาํท่าน ล่องเรือชม 
ทะเลสาบซีหู ซึ%งเป็นสถานที%สวยงาม มีเกง๋จีนและสระดอกบัวมากมาย ริมเกาะเสยีวหยิงโจว มีโคมไฟที%สร้าง
เป็นทรงเจดีย์หิน เหนือนํ!า 1.5 เมตร จาํนวน 3 โคม นาํท่านชม โคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจันทร์นํ!าลึก ซึ%งเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองหังโจว ภายในจุดไฟได้และแสงไฟในโคมจะลอดออกมาจากหน้าต่างทอดลงบนผิวนํ!า 
ลักษณะคล้ายกบัดวงจันทร์เตม็ดวงมองดูสวยงาม นาํท่านสู่ หมู่บา้นใบชา อนัลือชื%อที%มีชื%อเสยีงของเมืองหังโจว 
ซึ%งท่านจะได้ชิมนํ!าชาที%มีรสชาติที%แสนยอดเยี%ยมจากใบชาหลงจิ%ง โดยกล่าวกนัว่า " ดื<มชาหลงจิ<ง เพียง 1 จิบ 
ปากจะหอมตลอดวนั " ชานี! เป็นใบชาที%มีชื%อเสยีงมากที%สดุในประเทศจีน มีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี มี
ประโยชน์มากมาย เช่น บาํรงุสายตา ลดไขมนัในเส้นเลือด ลดนํ!าหนัก เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกซื!อสนิค้ามากมาย
ที%ทาํจากใบชาตามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
คํ%า  บริการอาหารคํ%า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลากะพงทรงดอกเกก๊ฮวย ไก่ขอทาน หมูตงโป ทอดฟองเต้าหู้ 

ซี%โครงหมูอบนํ!าแดง ผัดเป็ดไฟแดง กุ้งอบกระเทียม ผัดถั%วพริกแห้ง ผัดผักตามฤดูกาล ซุปนางซ่ง ผลไม้ตาม
ฤดูกาล เพิ%มความสดชื%นด้วย โค้ก, เบยีร์ท้องถิ%น, นํ!าชาและนํ!าเยน็ 
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ที%พัก JW MARRIOTT HOTEL HANGZHOU หรือเทยีบเท่า 

 
 

วนัที<สามของการเดินทาง (3) หมู่บา้นโจวจวง(พรอ้มล่องเรือ) – ซูโจว – สวนหลิวหยวน – ถนนคนเดินซานถงัเจีย 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที%พัก 

นําท่านสัมผัสบรรยากาศสดชื%นยามเช้าด้วยกลิ%นไอของความเป็นบ้านโบราณติดริมนํ!า ณ เมืองโจวจวง 
(Zhouzhuang) โจวจวงป็น เมอืงที%ได้ชื%อว่า เวนิส แห่งประเทศจีน นาํท่านนั%งเรือแจวย้อนยุคสมัผัสบรรยากาศ
ในอดตีในหมู่บ้านมคีลอง ที%ไหลลดเลี!ยวผ่านกลางหมู่บ้านชนบท ที%ยังคงสภาพความเป็นอยู่แบบเดิมๆ ไว้อย่าง
สมบูรณแ์บบ ณ ที%แห่งนี! ท่านจะได้ชมความงามรอบๆ เมอืงที%สะท้อนให้เหน็ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผู้คนที%
อยู่ริมนํ!าเมืองแห่งนี!  ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกที%โจวจวงนี! มีสะพานโค้งที%เป็นเอกลักษณ์
หลายแห่งซึ%งถือเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ ได้แก่ สะพานหยิงอนั (สนัติภาพตลอดไป) สะพานซื%อเต๋อ 
(ชัยชนะของโลก) พร้อมล่องเรือชมความงามของสองฝั%ง 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานด้วย ปลากะพงนึ%งซีอิ@ว กุ้งแม่นํ!าอบเกลือ หมูอบผักเหมยฉ่าย 

ผัดหมูเสฉวน ไก่บ้านอบ ไข่เจียวปลาเงิน ถั%วแขกไฟแดง ผัดผักตามฤดูกาล ซุปเห็ดป่ารวมมิตร ผลไม้ตาม
ฤดูกาล เพิ%มความสดชื%นด้วย โค้ก, เบยีร์ท้องถิ%น, นํ!าชาและนํ!าเยน็ 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1ชั%วโมง30นาที) นาํท่านชม สวนหลิวหยวน 
โบราณสถานอันเก่าแก่และสวยงามของซูโจวที%สมบูรณ์แบบและเลื%องชื%อของจีน ชมธารนํ!าเลก็ๆ ศิลามหึมา 
สะพานโค้งอารามหลวงขนาดย่อมรวมถงึประวัตขิองพระจักรพรรดคิงัซีที%พระองคเ์คยเสดจ็มา ณ ที%นี! เพื%อทรงหา
พระแสงดาบวิเศษ ต่อด้วยนาํท่านสู่ ถนนซานถงัเจีย หรือถนนโบราณชีหลีซานถัง เป็นถนนสายโบราณที%มี
ชื%อเสยีงที%สดุในเมืองซูโจว ที%มีอายุอนัเก่าแก่ เตม็อิ%มกบับรรยากาศเยน็สบายกบับ้านเรือน และชาวบ้านที%ยังคง
ความเป็นอยู่ดั!งเดมิไว้ ให้ท่านได้เกบ็ภาพสวยงามจากสถานที%นี!ที%หาชมที%อื%นได้ยาก 
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คํ <า บริการอาหารคํ%า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลาตาเดียวนึ%งสไตสก์วางตุ้ง ไก่ทอดรวมตบัห่าน ซี%โครงหมู
ทอดซอสนํ!าแดง เป็ดทอดเจียงหนาน ผัดกุ้งซอสพริกเสฉวน เต้าหู้ทรงเครื%อง หม้อดินปูอบวุ้นเส้น ผัดผักตาม
ฤดูกาล ซปุตุน๋เอนหอย ผลไม้ตามฤดูกาล เพิ%มความสดชื%นด้วย โค้ก, เบียร์
ท้องถิ%น, นํ!าชาและนํ!าเยน็ 

ที%พัก GRAND METRO PARK HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
วนัที<สี<ของการเดินทาง (4) พระใหญ่หลิงซาน – ทะเลสาบไท่หู – เซี<ยงไฮ ้– รา้นผา้ไหม – กายกรรมERA   
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที%พัก 

นาํท่านเดินทางชม พระใหญ่หลิงซาน จัดได้ว่าเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที%สูงที%สดุและสวยงามที%สุดใน
ประเทศ ฐานตั!งอยู่บนเนินเขาหลิงซาน หันหน้าไปสู่ทะเลสาบไท่หู ที%บริเวณฐานพระพุทธรปูมทีางเดินที%สามารถ
เดินขึ!นไปถึงพระบาทได้ วัดนี!มีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี เป็นวัดที%สวยงามร่มรื%น มีภเูขาล้อมรอบอยู่ถึงสาม
ด้าน มทีะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบื!องหน้า บริเวณด้านล่างมีการจาํลองรูปฝ่ามือของพระใหญ่องค์นี!  ขนาดเท่ากนั 
ไว้ให้ท่านได้กราบไหว้บูชา นอกจากนี! ในบริเวณที%อยู่ใกล้ๆ ยังมีรูปปั!นพระสังกัจจายน์องค์ใหญ่ ซึ%งเป็นพระ
โพธิสตัว์ที%เชื%อกันว่าเป็นเทพแห่งโชคลาภ ความรํ%ารวย โดยพระสงักัจจายน์องค์นี! จะมีเดก็ปีนป่ายล้อมรอบตัว
ด้วย ทาํให้เชื%อกนัว่าถ้าใครได้บูชา จับพุง จับตัวเดก็ และทาํการเวียนเทยีน 3 รอบจะทาํให้สมหวังในการมีบุตร
ด้วย 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลาไท่หูนํ!าแดง ซี%โครงหมูอูซ๋ี หมูตุ๋นมันฝรั%ง กุ้งทอดพริก

เกลือ ไก่ทรงเครื%องเจียงหนาน ไข่เจียว เต้าหู้กระทะร้อน ผกัแก้วผัดกระเทยีม ผัดผักตามฤดูกาล ซุปตุ๋นไก่บ้าน 
เสี%ยวหลงเปาอูซ๋ี  ผลไม้ตามฤดูกาล เพิ%มความสดชื%นด้วย โค้ก, เบยีร์ท้องถิ%น, นํ!าชาและนํ!าเยน็ 

 นาํท่านผ่านชมทะเลสาบไท่หู ที%มคีวามกว้าง และใหญ่ที%สดุในมณฑลเจ้อเจียงนาํท่านเดินทางกลับสู่ นครเซี<ยง
ไฮ ้(ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 2ชั%วโมง30นาท)ีแวะชม รา้นผา้ไหม ที%นี%ท่านสามารถเดินชมเลือกซื! อผ้า
ไหมที%มคีวามสวยงามไม่แพ้กบัผ้าไหมของเมอืงไทย 

คํ <า บริการอาหารคํ%า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ไก่แดงป้ายทอง ปลากุ้ยหยูนึ%งซีอิ@ว ซี%โครงหมูทอดกระเทยีม ผัด
ซีฟู้ดรวมมิตร เป่าฮื!อสดอบเต้าซี% ปูแดงผัดขิงอ่อน หอยเชลล์อบกระเทยีม ผัดผักตามฤดูกาล ซุปตุ๋นเหด็รวม 
ข้าวผดัหยางโจว ของหวาน ผลไม้ตามฤดูกาล เพิ%มความสดชื%นด้วย โค้ก, เบยีร์ท้องถิ%น, นํ!าชาและนํ!าเยน็ 
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19.30 น. นาํท่านชม ERA INTERSECTION OF TIME ชม โชว์อนัตระการตา ตื%นเต้น สวยงาม ชมการขับมอเตอร์ไซด ์

4 คนั ในลูกโลกเหลก็และม ีชื%อเสยีงคณะหนึ%งใน ประเทศจีน 

 

 

 

 

 

ที%พัก  SHERATON SHANGHAI HOTEL PUDONG หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที<หา้ของการเดินทาง (5) รา้นยาบวัหิมะ – ตลาดเฉิงหวงเมี<ยว – รถไฟแม่เหล็ก – สนามบินผู่ตง – กรุงเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที%พัก 

นาํท่านแวะชมยาสมุนไพรชื%อดงัจากจีน เป่าซู่ถงั หรือที%รู้จักกนัดใีนชื%อ “ครีมบวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้าน
รักษาแผลไฟไหม้ พุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามัญประจาํบ้านจากนั!น นาํท่านชม สวนอีjหยวน ซึ%งตั!งอยู่ 
ณ ใจกลางเขตเมอืงเก่า เป็นสวนแต่งแบบจีนที%ประกอบไปด้วยภเูขาจาํลอง สระนํ!า และระเบียงทางเดิน งดงาม
ตระการตาไปด้วยภูเขาจาํลอง สระปลาหลีฮื! อ กาํแพงสลักรูปมังกรและเกง๋จีนอกีหลายหลังที%เชื%อมต่อกนัด้วย
สะพานซิกแซกหลายสายและชอ็ปปิ! งสนิค้าพื!นเมอืงมากมาย นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวงเมี<ยว หรือตลาด
รอ้ยปี ให้ท่านได้อสิระ ช้อปปิ! งสนิค้าพื!นเมอืงและขนมต่างๆ ของเมืองเซี%ยงไฮ้เพื%อเป็นของฝากและของที%ระลึก 
หรือชิมซาลาเปา เสี%ยวหลงเปาร้านขึ!นชื%อที%สดุในเซี%ยงไฮ้ได้ตามอธัยาศัย... 
 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพิเศษ กุง้มงักรอบบะหมี< ปลาตาเดียวนึ%งซีอิ@ว เป็ด
ทอดเซี@ยะเหมนิ เป่าฮื!อสดอบเต้าซี% หอยเชลล์อบกระเทยีม กุ้งกุลาลวก ก้ามปูผัดหน่อไม้จีน เหด็ป่าหลิงผัดซอส
เป๋าฮื!อ ผัดผักตามฤดูกาล ซุปตุ๋นนกพิราบ ผลไม้ตามฤดูกาล เพิ%มความสดชื%นด้วย โค้ก, เบียร์ท้องถิ%น, นํ!าชา
และนํ!าเยน็ 

 จากนั!นนาํท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟ นาํท่านขึ!นรถไฟแม่เหลก็เพื%อเดนิทางสู่สนามบนิผู่ตง เซี%ยงไฮ้  
17.25 น. นาํท่านออกเดนิทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที%ยวบนิที% TG665 การบินไทย 
21.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ทั <วไป สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตํุ <ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตํุ <ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตํุ <ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี<ยวเพิ<ม 

มีตัjวแลว้ (ผูใ้หญ่) ลดราคาท่านละ 

45,900.- 
44,900.- 
43,900.- 
42,900.- 
11,500.- 
17,000.- 

43,900.- 
42,900.- 
41,900.- 
40,900.- 
11,500.- 
17,000.- 

44,900.- 
43,900.- 
42,900.- 
41,900.- 
11,500.- 
17,000.- 

 
หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดงักล่าว สาํหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง (ผูใ้หญ่) 15 ท่านขึN นไป 

อตัราค่าบริการสาํหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง(ผูใ้หญ่) 10ท่าน บริษทัขอเปลี<ยนแปลงอตัราค่าบริการเพิ<มขึN นท่านละ 5,000 บาท 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิm  การเปลี<ยนแปลงค่าบริการ หากมีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจํานวน 

 

คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 
ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายตํุ <ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายตํุ <ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตํุ <ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเดี<ยวเพิ<ม (ไดร้บัคะแนนเพิ<ม) 
มีตัjวแลว้ (ผูใ้หญ่)  ไดร้บัคะแนน 

579 
569 
559 
549 
115 
409 

579 
569 
559 
549 
115 
409 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสดุ 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมที<ไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

 

อตัราค่าบริการนีN รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื%องบนิ ไป –กลับชั!นทศันาจรตามเส้นทาง และสายการบนิที%ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่าภาษี
สนามบินทุกแห่ง 

2. ค่าที%พัก หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที%ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาํหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที%ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท์ี%คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 
6. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื%อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัราค่าบริการนีN ไม่รวม 
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1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เครื%องดื%ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที%จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ%ม 7% 

3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าภาษีนํNามนัที<ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ<มอีก 

 

เงื<อนไขการชําระเงิน : สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท  
ชาํระยอดทั!งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

• ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั%งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์ แอนด ์ เอเยนซี< (ประเทศไทย)  
จํากดั 

• ชาํระโดยเงินสด 

• ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 
ชื%อบญัชี  บจก. อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซี< (ประเทศไทย) จํากดั 
ธนาคารกสิกรไทย     สาขา สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  
เลขที<  639-1-00263-9  บญัชีกระแสรายวนั 

 

หมายเหตุและเงื<อนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิlไม่รับท่านผู้เดินทางที%เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที%
รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื%มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื%น, หรือพยายาม
สร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั!งนี! เพื%อความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิlไม่รับท่านผู้เดนิทางที%มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั!งนี! เพื%อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารก
ในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิlไม่รับท่านผู้เดนิทางที%มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื%นเพื%อไปทาํงาน หรือเพื%อการอื%นใดอนั
มใิช่การท่องเที%ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิlในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที%ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง
ทวัร์เพื%อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที%
ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิlในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที%มีเดก็ทารกอายุตํ%ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 
(กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื%อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแง
รบกวนผู้เดนิทางท่านอื%น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิlในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที%เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือ
บางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิlในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที%จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมัดจาํภายในระยะเวลาที%กาํหนด 
ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที%แจ้งชื%อรอไว้ ทั!งนี! เพื%อประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื%น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิlในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที%มีผู้เดินทางตํ%ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื%นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี%ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิlในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิlในการคนืเงินมดัจาํ  
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
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 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 
10. ในกรณีที%ท่านขอเปลี%ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิlในการคิด

ค่าใช้จ่ายเพิ%ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื%นวีซ่าและค่าเปลี%ยนชื%อตัnวเครื%องบนิเท่านั!น เว้นแต่ตัnวเครื%องบนิที%ไม่อนุญาตให้
เปลี%ยนชื%อหรือคนืตัnว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิlไม่คนืค่าธรรมเนียมการยื%นวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื%นวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิlไม่รับผิดชอบต่อการที%ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื%องมาจาก

เหตผุลส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ%งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อ
ไปในทางเสื%อมเสยี รวมถงึการที%มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที%ยวบนิ 

13. สาํหรับท่านผู้เดินทางที%ประสงค์จะซื! อตัnวเครื%องบินภายในประเทศเพิ%มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดาํเนินการใด ๆ ที%ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื%อขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์
นั!นๆ หากท่านผู้เดินทางซื! อตัnวหรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั!น ๆ ไม่
สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิlไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที%เกดิขึ!น 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที%ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่า
รายการท่องเที%ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี%ยนแปลงของโรงแรมที%พัก หรือ
การปรับเปลี%ยนรายการท่องเที%ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิlขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน
ออกเดนิทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ 
ในกรณีที%เกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิlในการเปลี%ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั!งนี! เพื%อคาํนึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที%สดุ 

15. สถานที%ท่องเที%ยวที%ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที%ท่องเที%ยวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ 
จะคนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที%ระบุไว้ในเอกสารของสถานที%นั!น ๆ  หรือจะสลับปรับเปลี%ยนรายการเพื%อให้ท่านสามารถ
เข้าชมได้   แต่ในกรณทีี%มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื%นใดเกดิขึ!นระหว่างการเดนิทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที%ท่องเที%ยว
ดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิlไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิlไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ!นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื%องจาก
การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที%ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที%บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที%นั%งบนเครื%องบนิเป็นไปตามเงื%อนไขตัnวเครื%องบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก
ตาํแหน่งที%นั%งได้เอง ทั!งนี!บริษัทฯ จะพยายามจัดที%นั%งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดทีี%สดุภายใต้ลักษณะ
ตาํแหน่งที%นั%งแบบหมู่คณะที%สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที%ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที%เชื%อมั%นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ%งประสงค์จะ
เดนิทางไปท่องเที%ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที%ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมื<อท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื<อนไขที<บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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เอกสารการยื<นวีซ่าจีน 
 

1. พาสปอร์ตตวัจริง ต้องมอีายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 

2. หนังสอืเดนิทางต้องมหีน้าว่าง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็  

3. สาํเนาบตัรประชาชน 

4. รปูถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิN ว 2 ใบ มีพืN นหลงัสีขาวเท่านัNน อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเท่านัNน และต้องไม่ใช่สติ@กเกอร์ 

หรือรปูพริ!นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รปูใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน ** ท่านที%ประสงคใ์ช้รปูถ่ายข้าราชการในการยื%นวี

ซ่า กรณุาเตรียมหนังสอืรับรองต้นสงักดัจัดมาพร้อมกบัการส่งหนงัสอืเดนิทาง 

5. กรอกใบข้อมูลส่วนตวัที%ทางบริษทัให้ลูกค้ากรอกให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

6. สาํหรับผู้ที%เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว  ถ่ายสาํเนาหน้าวีซ่าที%เคยเดนิทางเข้าประเทศจนีไมเ่กิน 2 ปี ขอให้ถ่ายสาํเนา
หน้าวซ่ีาจีนที%ใช้เดนิทางครั!งล่าสดุ***ห้ามตํ%ากว่าปี 2010 (กรณวีีซ่าจนีอยู่ในหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า ขอให้ถ่ายเอกสาร
หน้าหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่าและหน้าวซ่ีาจีนที%ใช้เดนิทางครั!งล่าสดุแนบมาด้วย) 

7. สาํหรับผู้ที%ไม่เคยเดนิทางเข้าประเทศจนี ถ้าภายใน 2 ปี ไม่เคยเดนิทางเข้าจนี ต้องใช้สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์

8. กรณบุีคคลทั%วไป  
สําเนา สมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างตํ%า 3 เดอืน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบนั 

(สาํเนา) หรือ STATEMENT ตวัจริง ที%ขอจากธนาคาร ย้อนหลัง อย่างตํ%า 3 เดอืน 

9. กรณเีดก็ (อายุตํ%ากว่า 15 ปี)  

สําเนา สตูบิตัรและสมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างตํ%า 3 เดอืน ของพ่อหรือแม่ ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบนั  

10. กรณผู้ีสงูอายุ (60 ปี ขึ!นไป)  

สําเนา สมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างตํ%า 3 เดอืน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบนั 

**หมายเหตุ : ถา้ผูสู้งอายทีุ<ไมม่ีสมุดบญัชีธนาคาร สามารถใหญ้าติหรือบุคคลอื<น (ระบุความสมัพนัธ)์ ทําหนงัสือ
รบัรองออกค่าใชจ่้ายในการเดินทางครัNงนีN และขอใหถ้า่ยสาํเนาสมุดบญัชีธนาคารของผูที้<รบัรอง ประเภทออมทรพัย ์
อย่างตํ <า 3 เดือน ควรปรบัยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั** 

11. ในกรณทีี%เป็นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ขอหนังสอืรับรองการทาํงาน และ สมุดบญัชีเงนิฝาก ตวัจริง  

12. ในกรณทีี%เป็น พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบญัชีเงนิฝากออมทรัพย์ ตวัจริง เท่านั!น ไม่มข้ีอยกเว้น 

13. ผู้ที%ประสงคจ์ะใช้หนงัสอืเดนิทางราชการหรือใช้บตัร APEC ในการเดนิทางและยกเว้นการทาํวีซ่าจนี ท่านจะต้อง

รับผดิชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเองวีซ่า และ กรณุาดูแลบตัรของท่านเอง เพราะหากท่านทาํบตัร
หายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจนีอย่างน้อย 2 สปัดาห์ 

15.    กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ (สําคญั) 

I. ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาตทิี%ทาํงานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทาํงานในประเทศ
ไทยเท่านั!น 

II. สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดอืน 

III. หากไม่ได้ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดนิทางต้องไปดาํเนนิการขอวซ่ีาเข้าประเทศจนีด้วยตนเอง 

IV. กรณหีนังสอืเดนิทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดนิทางต้องไปดาํเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื%องจากผู้
เดนิทางจะต้องไปแสดงตนที%สถานทูตจีน 
 

*** โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื<นวีซ่าใหม ่

การเรียกขอเอกสารเพิ<มเติมหรือเปลี<ยนระเบียบการยื<นเอกสาร เป็นเอกสิทธิm ของสถานทูต และบางครัNงบริษทัทวัรไ์มท่ราบ
ล่วงหนา้  *** 
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