
 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนเยือนแดนมังกร ณ ประเทศจีน"ท่องดินแดนแห่ง
เทพนิยำยไปกับ  SHANGHAI DISNEY LAND "ล่ อง เ รือชม
บรรยำกำศสุดแสนโรแมนติกไปกับ เมืองโบรำณริมน ้ำอูเจิ้ น 
ท่องโลกใตท้ะเลไปกับ OCEAN AQUARIUM ต่ืนตำไปกับกำร
แสดง ERA INTERSECTION OF TIMEพร้อมกำรบริกำรและ
อ ำนวยควำมสะดวกท่ีแสนประทบัใจเพ่ือมอบแด่คนพิเศษเช่น
คุณ 



 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  -  เมษำยน                ออกเดินทำงตั้งแต่  ท่ำน 

 

วนัศุกรที์่  เมษำยน  (1) กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ ้(สำธำรณรฐัประชำชนจีน) 

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารช้ัน  ประตูทางเข้าหมายเลข  Row C สายการบิน ไทย แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ 
คอยต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวก 

 

วนัเสำรที์่  เมษำยน  (2)  เซ่ียงไฮ-้ซูโจว-สวนหลิวหยวน-อู่เจ้ิน-ล่องเรือเมืองโบรำณ - ริมน ้ ำอู่เจ้ิน-อู่เจ้ิน 

00.  น. ออกเดินทางสู่ มหำนครเซ่ียงไฮ ้สำธำรณรฐัประชำชนจีน โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG  

.  น. เดินทางถึง สนำมบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมตรวจเชค็สัมภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วน าท่าน
ออกเดินทางรับประทานอาหารเช้า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม SHANGHAI ROYAL INT’L HOTEL 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง ซูโจว (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  ช.ม) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนหลิวหยวน ในอดีตมีช่ือว่า “สวนตะวันออก” เป็นสวน
ศิลปะเจียงหนันขนานแท้ โดดเด่นด้านการจัดวางและช่องว่าง มีการโชว์ลูกเล่นของลักษณะความแตกต่างทางสถาปัตยกรรรมที่สร้างมุมมองระดับต่าง  ได้อย่าง
งดงามลงตัว ที่มีทั้งโครงสร้างสถาปัตยกรรม ตลอดจนการเล่นแสงเงา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน มื้อกลางวันนี้  ขอน าทา่นรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วย หมูตุ๋นน า้แดงป้ายทอง ปลากระพงน่ึงซีอิว๋ กุ้งอบพริกเกลือ ไก่บ้านแช่เล้าเหลือง หมูย่าง
ฝร่ังเศส มะเขืออบน า้จ้ิมไก่ หม้อไฟเป็ดรวมมิตร เต้าหู้ทรงเคร่ือง ผัดผักตามฤดูกล กระดูกหมูตุ๋นฮวยซัว  

 หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองอู่เจ้ิน จากน้ันน าทา่น ล่องเรือเมืองโบรำณริมน ้ ำอู่เจ้ิน  ชมเมืองโบราณที่อนุรักษ์และคงสภาพบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการ
แกะสลักไม้ตามหน้าต่าง หรือการแกะสลักหินที่มีความประณีตงดงาม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอูเจ้ิน เมืองที่ได้ช่ือว่า “นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจียง” ที่
มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมน า้บรรยากาศความเป็นเมืองโบราณ และความเป็นโมเดิร์นที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ขาหมูอู่เจ้ิน ปลาน่ึงซอสพริก กุ้งแม่น า้ผัดไฟแดง เป่าฮือสดผัดเหด็ใบชา เต้าหู้ทรงเคร่ือง มะเขือยาวน่ึงซอสสูตร
ลับ หน่อไม้จีนผัดแปะฮา ผัดผักตามฤดูกาล กระเพาะหมูตุ๋นเมลด็บัว  

พกัที ่   WATERSIDE RESORT WUZHEN หรือเทียบเท่ำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัอำทิตยที์ ่  เมษำยน  (3)  อู่เจ้ิน-เซ่ียงไฮ-้วดัพระหยกขำว-ตลำดเฉินหวงัเมีย่ว - ERA INTERSECTION OF TIME-เซ่ียงไฮ ้

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซ่ียงไฮ ้มหานครแห่งความมั่งคั่ง ศูนย์กลางการค้า คมนาคม และยังรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจ 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ช.ม.) 

กลางวัน มื้อกลางวันนี้   ขอน าทา่นรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วย ไก่สบัแต้จิ๋ว ปลากุ้ยหยูทอดซอสเปร้ียวหวาน กุ้งอบกระเทยีม หมูตุ๋นน า้แดง เป็ดรมควัน 

มะเขือยาวไส้หมูสบัน า้แดง ถั่วแขกอบซอส XO คะน้าไฟแดง ซ่ีโครงหมูตุ๋นข้าวโพด 

จากน้ันน าท่านเลือกซ้ือและเลือกชม รำ้นบวัหิมะ สินค้าขึ้นช่ือของเมืองจีนจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดัพระหยกขำว ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซ่ียงไฮ้ และเป็น
วัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจ านวนมากที่สุดของเมืองเซ่ียงไฮ้ น าท่านตื่นตากับหยกทั้งแท่งที่สลักเป็นองค์พระพุทธรูป และหุ้มด้วยเพชรพลอย หินมโนรา อัน
แสนงดงามให้ท่านได้นมัสการเพ่ือความเป็นสิริมงคงในชีวิต จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลำดเฉินหวงัเมีย่ว ตลาด 100 ปี ที่ต้ังอยู่ใกล้ กับบริเวณของสวนอี้หยวน 
ตลาดที่เตม็ไปด้วยความเก่าแก่ของวัฒนธรรมดังเดิมของชาวจีนที่ยังคงเกบ็รักษาไว้เป็นอย่างดี ท่านสามารถเดินเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมือง ของที่ระลึก นานาชนิด 
นอกจากน้ันที่น่ียังมีเสี่ยวหลงเปาสตูรพ้ืนเมืองที่มีช่ือเสียงอกีด้วย  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม ERA INTERSECTION OF TIME ชมโชว์อันตระการตา ตื่นเต้น สวยงาม ชมการขับมอเตอร์ไซด์ 4 คัน ในลูกโลกเหล็กและมี ช่ือเสียงคณะหน่ึงใน 
ประเทศจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย (หม้อไฟเลก็ท่านละ  หม้อ) ที่มาพร้อมกับเน้ือหมู เน้ือปลา เน้ือกุ้งป่น เน้ือปลาป่น ลูกช้ินปลาหมึก ทองม้วนหมู 
เหด็รวม ผักรวม รากบัว ฟองเต้าหู้ วุ้นเส้น บะหม่ี เกี๊ยวไส้หมูผักกาดขาว  

พักที่    INTERCONTINENTAL SHANGHAI PUXI หรือเทียบเท่ำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัจนัทรที์ ่  เมษำยน  (4)  เซ่ียงไฮ-้ SHANGHAI DISNEY LAND-ถนนนำนกิง-เซ่ียงไฮ ้

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก 

ขอน าท่านย้อนวัยเดก็กับ สวนสนุกเซ่ียงไฮ ้ดิสนีย ์แลนด ์SHANGHAI DISNEY LAND เป็นดิสนีย์ แลนด์ที่มีขนาดใหญ่กันดับ  ของโลก และมีขนาดใหญ่กว่า 
ฮ่องกงดิสนีย์ แลนด์ ถึง  เท่าสนุกกับไฮไลท ์Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยแบ่งออกเป็น  ธีมด้วยกันเป็น Adventure Isle, 

Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrow Land, Treasure Cove และ Fantasy Land หลากหลายเคร่ืองเล่นให้ทา่นได้ร่วมสนุกในที่แห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง อสิระอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกแก่ทุกทา่นในการเล่นเคร่ืองเล่นอย่างไม่ขาดตอน มอบเป็นเงินสดจ านวน  RMB 

สนุกกับ เมนสตรีท ยูเอสเอ ที่ Mickey’s Philhar Magic โดยโดนัล ดั๊ก จะพาท่านไปร่วมระลึกถึงภาพยนตร์แอนนิเมช้ันของดิสนีย์ในรูปแบบ 3 มิติ และที่ The 

Golden Mickeys จะเป็นโชว์ในรูปแบบบรอดเวย์ น าโดยมิกกี้  และพ้องเพ่ือน และใน Fantasy Gardens ท่านจะพบกับ มิกกี้  มินน่ีและกูฟฟ่ี จะมาเซอร์ไพรซ์ทุกท่าน 
เพราะฉะน้ันอย่าลืมที่จะพกกล้องไปเพ่ือเกบ็ภาพความประทบัใจ ส าหรับทา่นที่ต้องการพบกบัความตื่นเต้นพร้อมกบัหัวเราะไปในอวกาศ ไปน่ัง Space Mountain ให้
อารมณ์เบิกบาน หรือจะไปช่วย Buzz Lightyear ต่อสู้กับเหล่าเอเล่ียนจากนอกโลก ที่Buzz Lightyear Astro Blasters หรือจะไปล่องเรือเที่ยวรอบโลกใน ‘it’s a 
small world’ ท่านจะพบกับเหล่าตุ๊กตาน่ารักสดใสแต่งตัวแบบพ้ืนเมืองของประเทศต่าง ทั่วโลก หรือชมพาเหรดอันตระการตาน้ีได้รวบรวมมาจากเทพนิยายสุด
คลาสสคิของดิสนีย์ และยังมีสถานที่ต่าง  ที่น่าสนใจอกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนนำนกิง อิสระให้ท่านเพลินเพลินไปกับการช้อปป้ิงบนถนนที่มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ที่เตม็ไปด้วยห้างสรรพสินค้ามากมาย
เป็นย่านที่คึกคักและทนัสมัยที่สดุอกีด้วย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า มื้อค ่าวันนี้  ขอน าทา่นรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วย บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดแบบญ่ีปุ่น Ooding Top Quality Seafood 

พกัที ่    INTERCONTINENTAL SHANGHAI PUXI หรือเทยีบเทา่  
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัองัคำรที ่  เมษำยน  (5) เซ่ียงไฮ-้หำดไว่ธำน- OCEAN AQUARIUM-สนำมบนิเซ่ียงไฮ ้-  ผู่ตง-สนำมบนิสุวรรณภูมิ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก 

น าทา่นเดินทางสู่ หำดไว่ธำน สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจ้าพ่อเซ่ียงไฮ้ อกีทั้งยังต้ังอยู่ใกล้กับถนนนานกิง ถนนคนเดิน ที่มีช่ือเสียงของเซ่ียงไฮ้ ถือว่าเป็นแหล่งช้
อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมต่าง มากมาย นอกจากน้ันท่านยังสามารถมองเหน็วิวของหอไข่มุก ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเซ่ียงไฮ้อีกด้วย  จากน้ันน าท่าน
เย่ียมชม SHANGHAI OCEAN AQUARIUM สถานที่จัดแสดงพันธุ์สัตว์น า้ขนาดใหญ่ที่มีเน้ือที่กว่า 22,400 ตารางเมตรท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับเหล่าสัตว์น า้
นานาชนิดที่พร้อมใจกนัแหวกว่ายเข้ามาทกัทายทา่นอย่างไม่ขาดสาย นอกจากน้ันทา่นจะได้ชมอุโมงค์สตัว์น า้ขนาดใหญ่ และโซนการจัดแสดงสตัว์น า้กว่าอกี  โซน... 
 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3


 

 

 

กลางวัน มื้อกลางวันนี้  ขอน าทา่นรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วย ปลากระพงอบซอสน า้แดง หมูกรอบมาเกา๊ เป็ดย่างฮ่องกง หมูแดงกวางตุ้ง ผัดผักแก้ว 
ขนมจีบไข่ปู ฮะเกา๋ ซาลาเปาไส้ครีม กว๋ยเต๋ียวหลอดไส้กุ้ง ไชเท้ากวยผัดกุ้ยฉ่าย ข้าวผัด 

 จนได้เวลาสมควรน าทา่นเดินทางสู่ สนำมบนิเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

.  น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG6   

.  น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวัสดิภาพ 

 

หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพอำกำศ เวลำ และสำยกำรบิน ทั้ งนี้ เพื่อประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคัญ 
เมนูอำหำร และภตัตำคำร อำจมีกำรเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลำเดินทำง 
 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ทัว่ไป สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 59, .- , .- , .- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน)   57, .- , .- , .- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน   มีเตียงเสริม) 55, .- , .- , .- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  ไม่มีเตียงเสริม) 53, .- , .- , .- 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่ำนละ   9,500.-  9, .- , .- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่ำนละ  , .- , .- , .- 

** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำงขั้นต ำ่  ท่ำน หำกผูเ้ดินทำงอยู่ระหว่ำง -  ท่ำน เพิม่ท่ำนละ 5,  บำท ** 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เงือ่นไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ ,000.- บำท  
•  ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  วัน 

•  ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

•  ช าระโดยเงินสด 

•  ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 
ช่ือบญัชี บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ  สุขุมวิท  (เอ็กเชน ทำวเวอร)์   เลขที ่639-1-00264-7   บญัชีกระแสรำยวนั 

หรือ ธนำคำรกรุงไทย   สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1   บญัชีกระแสรำยวนั 

“กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงนอ้ย 14 วนั 

 

 

 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=222&PeriodID=358


 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่   

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน)     

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน   มีเตียงเสริม)   

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  ไม่มีเตียงเสริม)   

พกัเดีย่ว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่ำนละ     

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน     

 

- โปรแกรมนี้ สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด ,  คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 
- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทศันาจร ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภำษีสนำมบินทุกแห่ง  
2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าวีซ่าประเทศจีน 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง 
6. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  2,000,000.- บำท 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทค่ิาอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง 
4. ค่ำภำษีเช้ือเพลิงทีท่ำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่เติมอีก 



 

 

 

กำรยกเลิก  :   
•  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  วันท าการ มิฉะน้ัน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ    
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  วันท าการ ทางบริษัทฯมีควำมจ ำเป็นตอ้งหกั50%ของอตัรำค่ำบริกำร 
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมด 

 

หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบ

คาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ  เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทา่นผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่การทอ่งเที่ยว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอ

อภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับทา่นที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า  ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุป

ร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางทา่นอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางทา่นอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ทา่น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหา
คณะทวัร์อื่นทดแทนหากทา่นต้องการ 

9. ในกรณีที่ทา่นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง   วัน  ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจ า  
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   วัน  ขอหักร้อยละ  ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   วัน  ขอหักร้อยละ  ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่า
เปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเทา่น้ัน เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 



 

 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด   อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับทา่นผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด   ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัท
ฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์น้ัน  หากทา่นผู้เดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด   ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์น้ัน   
ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์
ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด    ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า    วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บ ริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือ
สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของทา่นให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารของสถานที่น้ัน   หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่น 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด   อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัว
นักทอ่งเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง   ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วม
เดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง    บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่
น่ังให้แก่ทา่นและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ทา่นผู้เดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไปทอ่งเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถี
ชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทา่นได้เดินทางไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสำรประกอบกำรยืน่ขอวีซ่ำจีน ประเภทท่องเที่ยว 
. พาสปอร์ต (ต้องมีอายุอย่างน้อย  เดือน) 

2.รูปถ่าย  น้ิว  ใบ (48 มม. X 33 มม.)  (พ้ืนหลังขาวเทา่นั้น เหน็ใบหน้า/เหน็หูชัดเจน ไม่ย้ิมเหน็ฟัน ไม่สวมเคร่ืองประดับ ไม่สวมเส้ือแขนกุด เส้ือสขีาว-สอี่อน ชุด
ครุย และชุดข้าราชการ) 

. ส าเนาหน้าพาสปอร์ต 

. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

. ส าเนาบัตรประชาชน 

. ส าเนาการเปล่ียนช่ือ (ถ้ามี) 

. ส าเนาหน้าวีซ่าจีนคร้ังล่าสุด (หากมี) 

. ใบจองโรงแรม ระบุช่ือผู้จอง วันที่เข้าพักและวันที่ออก (ทางบริษัทจัดเตรียมให้) 
**กรณีที่ต้องการพักกบัเพ่ือนหรือญาติในจีนต้องแนบจดหมายเชิญพร้อมส าเนาหน้าพาสปอร์ตและส าเนาหน้า Resident Permit ของผู้เชิญ ถ้าหากผู้เชิญเป็นคนจีน ให้ถ่ายส าเนาบัตร
ประชาชนคนจีน** 

.กรณีที่ผู้ต้องการขอวีซ่าจีนไม่ได้มาขอด้วยตัวเอง ผู้สมัครขอวีซ่าต้องเขียน ใบมอบอ านาจ(ภาษาองักฤษ) พร้อมกบัส าเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มาย่ืนแทน  
กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเด็กอำยุต ำ่กว่ำ  ปี เอกสำรทีต่อ้งใชเ้พิม่: 

1.ส าเนาสตูิบัตร 
2.ส าเนาบัตรประชาชนพ่อและแม่ หากพ่อและแม่ไม่ได้เดินทางพร้อมกบัเดก็ ต้องเขียนใบยินยอมอนุญาตให้เดก็เดินทางออกนอกประเทศและระบุช่ือผู้ที่เดินทางพร้อมกับ

เดก็ พร้อมทั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจน  
**ในแบบฟอร์มหัวข้อที่ . พ่อและแม่ต้องเซน็ช่ือก ากบัพร้อมลายเซน็ หรือประทบัน้ิวมือเดก็**  

โปรดแสดงใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล ใบหย่า ใบอุปการะเล้ียงดูบุตร ใบมรณะบัตร หรืออื่น (ถ้ามี) 
ตวัอย่ำงรูปถ่ำยทีถู่กตอ้ง 
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