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โปรแกรมสุดพเิศษ สําหรบัการตอ้นรบัเทศกาลปีใหม่  
เสน้ทางบนป่าคอนกรีต ทีHถูกหอ้มลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม และ อารยธรรมอนัทรงคุณค่านบัพนัปี 

บนเสน้ทาง เซีHยงไฮ ้-หงัโจว-โจวจวง-ซูโจว 

เทีHยวสนุก ใชเ้วลาแต่ละสถานทีHอย่างเต็มทีH ไม่ติดขดักบัการลงรา้นชอ้ปปิT ง 

อลงัการ กายกรรมอีร่า ความลงตวัระหว่างศิลปะอนัอ่อนชอ้ยและความทนัสมยัสุดไฮเทค 

เพิHมเติมความหรูหราดว้ย รา้นอาหาร และเมนูอาหารทีH DELUXE จากรา้นชืHอดงั 
พรอ้มมอบบริการดั Hงคนพเิศษ เพืHอ “ดูแล... กนัและกนั” ตลอดการเดินทาง 

 
 

กําหนดออกเดินทาง  30 ธนัวาคม - 3 มกราคม 2559 
วนัแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินผู่ตง เซีHยงไฮ(้ประเทศจีน) – ถนนนานกิง 
08.30 น       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั!น 4 สายการบิน ไทย เคานเ์ตอร ์D 

ใกลป้ระตูทางเขา้ หมายเลข 2 โดยมเีจ้าหน้าที%ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวกให้แก่ทุก
ท่าน 

11.00 น      ออกเดนิทางสู่ ประเทศเซี%ยงไฮ้ โดย สายการบนิ ไทย แอรเ์วย ์TG 664 
16.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบินผู่ตง นครเซีHยงไฮ ้(ไข่มุกบูรพา) ได้รับการขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ตั!งอยู่

บนฝั%งแม่นํ!าหวังผู่ เส้นเลือดขนาด 80 กม.ที%หล่อเลี!ยงมหานครแห่งนี!มาเนิ%นนาน เมอืงที%เป็นศูนย์กลางทางการค้า 
เมอืงท่า และเป็นเมอืงที%มขีนาดใหญ่ที%สดุของจีน หลังจากผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็
สมัภาระเรียบร้อยแล้ว 

คํ Hา บริการอาหารคํ%า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลาตาเดียวนิ%งซีอิ@ว, กุ้งอบนํ!าแดง, เป็ดทอดเซี@ยะเหมิน, ก้ามปู
ผัดหน่อไม้จีน, เห็ดป๋ายหลิงผัดซอสเป๋าฮื! อ, ไข่ปลาหมึกผัดรวมมิตร, ออส่วนแต้จิCว, ผัดผักตามฤดูกาล, ซุป
นกพิราบ เพิ%มความสดชื%นด้วย โค้ก, เบยีร์ท้องถิ%น, นํ!าชาและนํ!าเยน็ 
นาํท่านสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี! เปรียบเหมอืนย่านสลีมของเมอืงไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสงิคโปร์ ถนนนี!มี
ความยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มห้ีางสรรพสนิค้ามากมายบนถนนแห่งนี! เป็นย่านที%คกึคกัและทนัสมยัที%สดุ 

ที%พัก  SHERATON SHANGHAI HOTEL PUDONG หรือเทียบเท่า 
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วนัทีHสองของการเดินทาง (2) เซีHยงไฮ ้- หาดไว่ทาน - นั Hงรถไฟลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์- หอทีวีไข่มุก -ตลาดเฉินหวงัเมีHยว 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้า ภายในโรงแรมที%พัก 

จากนั!นนาํท่านเดนิทางสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั!งอยู่บนฝั%งตะวันตกของแม่นํ!าหวงผู่ เป็นเขตสถาปัตยกรรมที%ได้ชื%อ
ว่า “พิพิธภณัฑสิ์Hงก่อสรา้งหมืHนปีแห่งชาติจีน” ถือเป็นสัญลักษณ์ที%โดดเด่นของนครเซี%ยงไฮ้ อีกทั!งถือเป็น
ศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที%สาํคญัแห่งหนึ%งของเซี%ยงไฮ้ นอกจากนี!ฝั%งตรงข้ามท่านจะสามารถเหน็แสง
สไีฟที%ฉายส่องตึกสูงในเซี%ยงไฮ้จนได้ชื%อว่านิเทศกาลตึกสงู...จากนั!นนาํท่าน นั Hงรถไฟลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์เป็น
อโุมงคล์อดแม่นํ!าสายแรกในประเทศจีน ซึ%งนักท่อง เที%ยวสามารถเดนิทางโดยรถรางได้ เพื%อข้ามไปยังฝั%งตรงข้าม 
ใช้เวลาประมาณ 5 นาท ีมคีวามลึกลงไปจากพื!นแม่นํ!า 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สร้างเสรจ็ เมื%อปี ค.ศ. 
2000 รถอุโมงค์นี! สามารถรับ – ส่งนักท่องเที%ยวได้ ชั%วโมงละ 5,280 คน ระหว่างที%ลอดใต้นํ!าท่านจะได้พบกบั
เทคโนโลยีที%ลํ!าหน้าทนัสมัย และท่านจะได้รับความรู้สกึ ที%ไม่เคยรู้สกึมาก่อน จากนั!นพาท่านนั%งลิฟทข์ึ!นสู่ หอทีวี
ไข่มุก หรือ Oriental Pearl Tower ซึ%งมคีวามสงู 468 เมตร ถือเป็นหอทวีีที%มีความสงูเป็นอนัดับสามของโลก ซึ%ง
เป็นที%ตั!งของสถานีโทรทัศน์เมืองเซี%ยงไฮ้ ที%ฐานใต้หอจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองเซี%ยงไฮ้ ที%นี% ยัง
ประกอบด้วยห้างสรรพ สนิค้า แหล่งช้อปปิ! งและสวนสนุกที%ขึ!นชื%ออกีด้วย  
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลาตาเดียวนึ%งซีอิ@ว, หมูอบนํ!าแดง, เป็ดทอดนํ!าแดง, ไก่

ทอด, ผักกาดขาวผัดกุ้งแห้ง, มะเขือยาวกะทะร้อน, ผัดเห็ดสองมิตร, ผัดผักตามฤดูกาล, ซุปซี%โครงหมูตุ๋น
ข้าวโพด เพิ%มความสดชื%นด้วย โค้ก, เบยีร์ท้องถิ%น, นํ!าชาและนํ!าเยน็   

 นําท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวงัเมีHยว หรือตลาดรอ้ยปี ให้ท่านได้
อสิระ ช้อปปิ! งสนิค้าพื! นเมืองและขนมต่างๆ ของเมืองเซี%ยงไฮ้เพื%อเป็น
ของฝากและของที%ระลึก หรือชิมซาลาเปา เสี%ยวหลงเปาร้านขึ!นชื%อที%สุด
ในเซี%ยงไฮ้ได้ตามอธัยาศัย... 

คํ Hา บริการอาหารคํ%า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย กุ้งมงักร อบบะหมี%, 
ปลากุ้ยหยูนึ%งซีอิ@ว, ซี%โครงหมูทอดกระเทยีม, ไก่แดงป้ายทอง, ผดัซีฟู้ด
รวมมติร, เป่าฮื!อสดอบเต้าซี%, ปูแดงผดัขงิอ่อน, หอยเชลล์อบกระเทยีม, ผดัผกัตามฤดูกาล, ซปุตุน๋เหด็รวม, ข้าว
ผดัหยางโจว, ของหวาน เพิ%มความสดชื%นด้วย โค้ก, เบยีร์ท้องถิ%น, นํ!าชาและนํ!าเยน็   

19.30 น. นาํท่านชม ERA INTERSECTION OF TIME ชม โชว์อนัตระการตา ตื%นเต้น สวยงาม ชมการขบัมอเตอร์ไซด ์4 
คนั ในลูกโลกเหลก็และม ีชื%อเสยีงคณะหนึ%งใน ประเทศจีน 
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ที%พัก  SHERATON SHANGHAI HOTEL PUDONG หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีHสองของการเดินทาง (2) เซีHยงไฮ ้– หงัโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ถนนโบราณเหอฝัHงเจีย 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

เที%ยง บริการอาหารกลางวัน บริการท่านด้วย ปลากระพงนึ%งซีอิ@ว, หมูแขวนเสฉวน, กุ้งเสยีบไม้ย่าง, หมูผดัพริกห่อขนม
แป้ง, เนื! อไก่อบหม้อดิน, ผัดไก่เสฉวน, ไข่เจียว, ผัดเต้าเหมียว, ผัดผักตามฤดูกาล, ซุปซี%โครงหมูตุ๋นฝักเขียว 
เพิ%มความสดชื%นด้วย โค้ก, เบยีร์ท้องถิ%น, นํ!าชาและนํ!าเยน็     

 จากนั!นนาํท่าน ล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู ซึ%งเป็นสถานที%สวยงาม มเีกง๋จีนและสระดอกบวัมากมาย ริมเกาะเสยีวห
ยิงโจว มีโคมไฟที%สร้างเป็นทรงเจดีย์หิน เหนือนํ!า 1.5 เมตร จาํนวน 3 โคม นาํท่านชม โคมไฟ 3 ดวง ทบัแสง
จันทร์นํ!าลึก ซึ%งเป็นสญัลักษณข์องเมอืงหังโจว ภายในจุดไฟได้และแสงไฟในโคมจะลอดออกมาจากหน้าต่างทอด
ลงบนผิวนํ!า ลักษณะคล้ายกบัดวงจันทร์เตม็ดวงมองดูสวยงาม นาํท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเหอฝัHงเจีย เป็น
ถนนสายหนึ%งที%สะท้อนให้เหน็ ประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมอนัเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างด ีถนนสายนี!มีความยาว 
460 เมตร กว้าง 12 เมตร ในสมยัราชวงศ์ซ่งของจีนเมื%อ 880 กว่าปีก่อน ถนนเหอฝั%งในปัจจุบนัยังคงไว้ซึ%งสภาพ
ดั!งเดิมของสิ%งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ%งแล้ว บ้านเรือนทั!งสองข้างทางที%สร้างขึ!นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุง
หลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี! ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั%วไป มีสนิค้าพื! นเมือง 
และสนิค้าที%ระลึก ให้ท่านอสิระเดนิเลือกซื!อสนิค้าของฝากตามอธัยาศัย 

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

, ซี%โครงหมูอบนํ!าแดง, ผัดเป็ดไฟแดง, กุ้งอบกระเทยีม, ผัดถั%วแขกพริกแห้ง, ผัดผักตามฤดูกาลนํ!าแกงนางซ่ง 
เพิ%มความสดชื%นด้วย โค้ก, เบยีร์ท้องถิ%น, นํ!าชาและนํ!าเยน็     
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ทีHพกั JW MARRIOTT HOTEL HANGZHOU หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีHสามของการเดินทาง (3) หมู่บา้นโจวจวง(พรอ้มล่องเรือ) – ซูโจว – สวนหลิวหยวน – วดัซีหยวน 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที%พัก 

นําท่านสัมผัสบรรยากาศสดชื%นยามเช้าด้วยกลิ%นไอของความเป็นบ้านโบราณติดริมนํ!า ณ เมืองโจวจวง 
(Zhouzhuang) โจวจวงเป็น เมืองที%ได้ชื%อว่า เวนิส แห่งประเทศจีน นาํท่านนั%งเรือแจวย้อนยุคสมัผัสบรรยากาศ
ในอดตีในหมู่บ้านมคีลอง ที%ไหลลดเลี! ยวผ่านกลางหมู่บ้านชนบท ที%ยังคงสภาพความเป็นอยู่แบบเดิมๆ ไว้อย่าง
สมบูรณแ์บบ ณ ที%แห่งนี! ท่านจะได้ชมความงามรอบๆ เมืองที%สะท้อนให้เหน็ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผู้คนที%
อยู่ริมนํ!าเมอืงแห่งนี!  ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกที%โจวจวงนี!มสีะพานโค้งที%เป็นเอกลักษณ์หลาย
แห่งซึ%งถอืเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ ได้แก่ สะพานหยิงอนั (สนัตภิาพตลอดไป) สะพานซื%อเตอ๋ (ชัยชนะ
ของโลก) พร้อมล่องเรือชมความงามของสองฝั%ง 
 
 
 
 
 

 
 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานด้วย ปลากะพงนึ%งซีอิ@ว, ขาหมูรํ%ารวยโจวจวง, ไก่สบั, กุ้งทอด

กระเทยีม, เป็ดรมควัน, หมูผัดรวมเห็ดหูหนู, กะหลํ%าปลีอบซุปไก่, ผัดผักตามฤดูกาล, นํ!าแกงเหด็ป่ารวมมิตร
เพิ%มความสดชื%นด้วย โค้ก, เบยีร์ท้องถิ%น, นํ!าชาและนํ!าเยน็ 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1ชั%วโมง30นาที) นาํท่านชม สวนหลิวหยวน 
โบราณสถานอันเก่าแก่และสวยงามของซูโจวที%สมบูรณ์แบบและเลื%องชื%อของจีน ชมธารนํ!าเล็กๆ ศิลามหึมา 
สะพานโค้งอารามหลวงขนาดย่อมรวมถงึประวัตขิองพระจักรพรรดิคังซีที%พระองค์เคยเสดจ็มา ณ ที%นี! เพื%อทรงหา
พระแสงดาบวิเศษ จากนั!นนาํท่านชม วดัซีหยวน นมัสการพระอรหันต์ไม้แกะสลัก 500 องค์ เจ้าแม่กวนอมิพัน
มือพันตา และพระจี! กงที%แกะสลักอย่างประหลาดที%สุด เพราะใบหน้าแสดงได้ถึง 3 อารมณ์ วัดนี! ยังเป็นวัดที%
สมเดจ็พระเทพฯ เคยเสดจ็ และได้ถ่ายรปู ณ ลานวัดหน้าโบสถ ์ซึ%งมต้ีนแปะก้วยเก่าแก่ปลูกไว้อย่างสวยงาม  
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คํ Hา บริการอาหารคํ%า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เป็ดย่างปักกิ%ง, ปลาทอดนํ!าแดง, กุ้งอบพริกเกลือ, ซี%โครงหมู
ทอดกระเทยีม, กระเพาะหมูทรงเครื%อง, ห่านอบนํ!าแดง, ผดัไก่บ้าน, บวบนึ%งรวมวุ้นเส้น, ผดัผกัรวมมติร, ซปุตุน๋
ไก่บ้าน เพิ%มความสดชื%นด้วย โค้ก, เบยีร์ท้องถิ%น, นํ!าชาและนํ!าเยน็ 

ทีHพกั GRAND METRO PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีHหา้ของการเดินทาง (5) เซีHยงไฮ ้– สนามบินผู่ตง – กรุงเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที%พัก 
 นาํท่านเดนิทางกลับสู่ นครเซีHยงไฮ ้(ใช้เวลาในการเดนิทาง ประมาณ 2ชั%วโมง30นาท)ีเมอืงที%ได้รับการพัฒนาจน

มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่า “ปารีสตะวันออก” และเซี%ยงไฮ้ยังเป็นศูนย์กลางการ
คมนาคมและเศรษฐกจิภาคตะวันออกเฉียงใต้เมืองนี!มีพื! นที% 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน 
นับเป็นเมอืงท่าพาณชิย์ ขนาดใหญ่ตั!งอยู่บนปากทะเลจีนใต้ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย อนิเตอร์บุฟเฟ่ต ์GOLDEN JAGUAR 
 จากนั!นนาํท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟ นาํท่านขึ!นรถไฟแม่เหลก็เพื%อเดนิทางสู่สนามบนิผู่ตง เซี%ยงไฮ้  
17.25 น. นาํท่านออกเดนิทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที%ยวบนิที% TG665 การบินไทย 
21.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
 
 

อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ทั Hวไป สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตํุ Hากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตํุ Hากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตํุ Hากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดีHยวเพิHม 

มีตัvวแลว้ (ผูใ้หญ่) ลดราคาท่านละ 

52,900.- 
51,900.- 
50,900.- 
49,900.- 
11,500.- 
17,000.- 

50,900.- 
49,900.- 
48,900.- 
47,900.- 
11,500.- 
17,000.- 

51,900.- 
50,900.- 
49,900.- 
48,900.- 
11,500.- 
17,000.- 

 

หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดงักล่าว สาํหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง (ผูใ้หญ่) 15 ท่านขึT นไป 
อตัราค่าบริการสาํหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง(ผูใ้หญ่) 10ท่าน บริษทัขอเปลีHยนแปลงอตัราค่าบริการเพิHมขึT นท่านละ 5,000 บาท 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิz  การเปลีHยนแปลงค่าบริการ หากมีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจํานวน 
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คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 
ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายตํุ Hากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายตํุ Hากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตํุ Hากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเดีHยวเพิHม (ไดร้บัคะแนนเพิHม) 
มีตัvวแลว้ (ผูใ้หญ่)  ไดร้บัคะแนน 

509 
499 
489 
479 
115 
339 

509 
499 
489 
479 
115 
339 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสดุ 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมทีHไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อตัราค่าบริการนีT รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื%องบนิ ไป –กลับชั!นทศันาจรตามเส้นทาง และสายการบนิที%ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบิน
ทุกแห่ง 

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 
 

อตัราค่าบริการนีT ไม่รวม 

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

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

3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าภาษีนํTามนัทีHทางสายการบินเรียกเก็บเพิHมอีก 

 

เงืHอนไขการชําระเงิน : สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท  
ชาํระยอดทั!งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

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

• ชาํระโดยเงินสด 

• ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 
ชื%อบญัชี  บจก. อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซีH (ประเทศไทย) จํากดั 
  ธนาคารกสิกรไทย     สาขา สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  
  เลขทีH  639-1-00263-9  บญัชีกระแสรายวนั 
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หมายเหตุและเงืHอนไขในการรบับริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิoไม่รับท่านผู้เดนิทางที%เคยเดนิทางแล้วมปีระวัตคิวามประพฤตไิม่น่ารัก หรือมพีฤตกิรรมเป็นที%รังเกยีจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื%มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื%น, หรือพยายามสร้างความ
วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั!งนี! เพื%อความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิoไม่รับท่านผู้เดินทางที%มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั!งนี! เพื%อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารก
ในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิoไม่รับท่านผู้เดินทางที%มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื%นเพื%อไปทาํงาน หรือเพื%อการอื%นใดอนั
มใิช่การท่องเที%ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิoในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที%ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์
เพื%อหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที%ต้องใช้
รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

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

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิoในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที%เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือ
บางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิoในการยกสิทธปิระโยชน์ของท่านที%จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมัดจาํภายในระยะเวลาที%กาํหนด 
ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที%แจ้งชื%อรอไว้ ทั!งนี! เพื%อประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื%น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิoในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี%มผู้ีเดนิทางตํ%ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื%นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี%ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิoในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิoในการคนืเงินมดัจาํ  
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที%ท่านขอเปลี%ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิoในการคิด
ค่าใช้จ่ายเพิ%ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื%นวีซ่าและค่าเปลี%ยนชื%อตัCวเครื%องบินเท่านั!น เว้นแต่ตัCวเครื%องบินที%ไม่อนุญาตให้
เปลี%ยนชื%อหรือคนืตัCว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิoไม่คนืค่าธรรมเนียมการยื%นวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื%นวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิoไม่รับผิดชอบต่อการที%ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื%องมาจาก

เหตผุลส่วนตวัของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ%งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อ
ไปในทางเสื%อมเสยี รวมถงึการที%มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที%ยวบนิ 

13. สาํหรับท่านผู้เดินทางที%ประสงค์จะซื! อตัCวเครื%องบินภายในประเทศเพิ%มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดาํเนินการใด ๆ ที%ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื%อขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์
นั!นๆ หากท่านผู้เดินทางซื! อตัCวหรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั!น ๆ ไม่
สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิoไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที%เกดิขึ!น 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที%ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่า
รายการท่องเที%ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี%ยนแปลงของโรงแรมที%พัก หรือการ
ปรับเปลี%ยนรายการท่องเที%ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิoขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดนิทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุต ิเว้นแต่ ในกรณี
ที%เกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัย
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ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิoในการเปลี%ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั!งนี! เพื%อคาํนึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที%สดุ 

15. สถานที%ท่องเที%ยวที%ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที%ท่องเที%ยวดังกล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ 
จะคนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที%ระบุไว้ในเอกสารของสถานที%นั!น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี%ยนรายการเพื%อให้ท่านสามารถ
เข้าชมได้   แต่ในกรณทีี%มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื%นใดเกดิขึ!นระหว่างการเดินทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที%ท่องเที%ยว
ดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิoไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิoไม่รับผดิชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ!นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื%องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที%ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที%บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที%นั%งบนเครื%องบนิเป็นไปตามเงื%อนไขตัCวเครื%องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก
ตาํแหน่งที%นั%งได้เอง ทั!งนี!บริษัทฯ จะพยายามจัดที%นั%งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที%สดุภายใต้ลักษณะ
ตาํแหน่งที%นั%งแบบหมู่คณะที%สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดทีี%ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที%เชื%อมั%นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ%งประสงคจ์ะเดนิทาง
ไปท่องเที%ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที%ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมืHอท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงืHอนไขทีHบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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เอกสารการยืHนวีซ่าจีน 
 

1. พาสปอร์ตตวัจริง ต้องมอีายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 

2. หนังสอืเดนิทางต้องมหีน้าว่าง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็  

3. สาํเนาบตัรประชาชน 

4. รปูถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิT ว 2 ใบ มีพืT นหลงัสีขาวเท่านัTน อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเท่านัTน 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 : ถา้ผูสู้งอายทีุHไมม่ีสมุดบญัชีธนาคาร สามารถใหญ้าติหรือบุคคลอืHน (ระบุความสมัพนัธ)์ ทําหนงัสือ
รบัรองออกค่าใชจ่้ายในการเดินทางครัTงนีT และขอใหถ้า่ยสาํเนาสมุดบญัชีธนาคารของผูที้Hรบัรอง ประเภทออมทรพัย ์
อย่างตํ Hา 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 ท่านจะต้องรับผดิชอบ

ในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเองวีซ่า และ กรณุาดูแลบตัรของท่านเอง เพราะหากท่านทาํบตัรหายในระหว่าง
เดนิทาง 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) ผู้เดนิทางต้องไปดาํเนนิการขอวีซ่าเข้าประเทศจนีด้วยตนเอง เนื%องจากผู้
เดนิทางจะต้องไปแสดงตนที%สถานทูตจีน 
 

*** โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยืHนวีซ่าใหม ่

การเรียกขอเอกสารเพิHมเติมหรือเปลีHยนระเบียบการยืHนเอกสาร เป็นเอกสิทธิz ของสถานทูต และบางครัTงบริษทัทวัรไ์มท่ราบ
ล่วงหนา้  *** 
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