
 

 

  

 

SHANGHAI DISNEYLAND 6D4N 

COUNTDOWN 2019 

 

 ขอน ำท่ำนเยือนแดนมงักร ณ ประเทศจีน ตื่นตำไปกบักำร

แสดงโชว์ ERA INTERSECTION OF TIME พรอ้มไฮไลท์ เซ่ียงไฮ้

ทำวเวอร-์หำดไว่ธำน-วดัพระหยกขำว น ำทำ่นเยือนดินแดนแห่ง

เทพนิยำยไปกบั SHANGHAI DISNEY LAND  ล่องเรือชมบรรยำกำศ

สุดแสนโรแมนติกไปกับ เมืองโบรำณริมน ้ ำอู่เจิ้ น และเมือง

โบรำณริมน ้ ำหังโจว พรอ้มที่พัก อำหำรเมนูพิเศษ และกำร

บริกำรระดบัพรีเม่ียม  แลว้คุณ...จะรกัเรำ 

*ไม่ลงรำ้นชอ้ปเพื่อควำมไม่เสียเวลำแก่ทุกทำ่น* 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  

29 ธนัวำคม 2561 - 3 มกรำคม 2562** 

 

 



วนัแรกของกำรเดินทำง  (1)  

กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

21.30 น. พรอ้มกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ...ระหว่างประเทศขาออก 

(ชั้น 4) ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2  พบกบัเจา้หน้าท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคาน์เตอรห์มายเลข C 

 

วนัสองของกำรเดินทำง  (2)  

กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ-้อู่เจิ้ น-เมืองโบรำณริมน ้ำอู่เจิ้ น-หงัโจว-ล่องเรือทะเลสำบซีหู 

ถนนเหอฝังเจยี-หงัโจว 

 

 00.30 น. ออกเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ ้สาธารณรฐัประชาชนจีน 

โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG 662 

05.45 น. เดินทางถึง สนำมบินเซ่ียงไฮผู้่ตง สาธารณรฐัประชาชนจีน 

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระกระเป๋า

เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางรบัประทานอาหารเชา้ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม THE QUBE HOTEL 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอู่เจิ้ น จากน้ันน าท่าน ล่องเรือเมืองโบราณริมน ้าอู่เจ้ิน 

ชมเมืองโบราณท่ีอนุรกัษ์และคงสภาพบา้นเรือน ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแกะสลกัไม้

ตามหนา้ต่าง หรือการแกะสลกัหินท่ีมีความประณีตงดงาม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวเมืองอู่เจ้ิน เมืองท่ีไดช่ื้อว่า “นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจียง”ท่ีมีประวติัศาสตรก์ว่า 

1,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้นริมน ้าบรรยากาศความเป็นเมืองโบราณ 

และความเป็นโมเดิรน์ท่ีผสมผสานไดอ้ยา่งลงตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู ขำ

หมูน ้ำแดงอู่เจิ้ น ปลำช่อนผดัหน่อไมจ้นี กุง้อบกระเทียมกะทะรอ้น ซ่ีโครงหมูทอด

กระเทียม หมูย่ำงเสฉวน พริกยำวสดเจียว ผักกำดขำวน่ึงกระเทียม ผักกวำงตุง้

ผดัเห็ดหอม ซ่ีโครงหมูตุน๋ฮุยซวั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงัโจว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองหลวง

เก่าของราชวงศ์ซ่งใต้ มกัถูกเรียกว่าสนามหลังบา้นของเซ่ียงไฮ้ เน่ืองจากตั้งอยู่ห่าง

ออกไปไม่ถึง 180 กม. และเมืองหงัโจวยงัถือไดว้่าเป็นเมื่อท่ีน่าเท่ียวมากท่ีสุดอีกแห่ง

หน่ึงของจีนดว้ย . 

จากน้ันน าท่าน ล่องเรือทะเลสำบซีหู ดินแดนแห่งไขมุ่กของเมืองหงัโจว ท่าน

จะไดส้ัมผัสกับวิวทิวทัศน์อันงดงามท่ีลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาเป็นสถานท่ี ท่ีจักรพรรดิ

เฉียนหลง แห่งราชวงศชิ์งโปรดปรานเป็นอย่างมาก จนไดร้บัการขนานนามว่า “ตวัอยู่

ซีห ูเสมือนนัง่อยูบ่นสวรรค”์  

น าท่านเยือน ถนนเหอฝังเจีย ถนนท่ีสะท้อนใหเ้ห็น ประวัติศาสตร์และ

วฒันธรรมอันเก่าแก่ของหงัโจวไดเ้ป็นอย่างดี ปัจจุบันยงัคงไวซ่ึ้งสภาพดั้งเดิมของส่ิง

ปลูกสรา้งโบราณ อีกทั้งตลอดแนวทางเดินสองขา้งถนนสายน้ีส่วนใหญ่เป็นรา้นคา้

ทัว่ไป มีสินคา้พ้ืนเมือง และสินคา้ท่ีระลึก ใหท่้านอิสระเดินเลือกซ้ือสินคา้ของฝากตาม

อธัยาศยั... 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู ปลำกุย้หยูน่ึง

ซอสสำยชู ไก่ขอทำน เน้ือกุง้ผัดชำหลงจิ่ง เป็ดทอดกรอบหังโจว เป่ำฮ้ือสดอบ 

หมอ้ไฟเห็ดรวม ฟองเตำ้หูท้อด+ทองมว้นผกั ผดัผกัฟองเตำ้หู ้

ที่พกั    SHERATON GRAND BINJIANG HANGZHOU หรือเทียบเท่ำ 



วนัสำมของกำรเดินทำง  (3)  

หงัโจว-วดัหลิงอิ่นซ่ือ-พิพิธภณัฑช์ำ-เซ่ียงไฮ ้

 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  วัดหลิงอิ่นซ่ือ น าท่านต่ืนตากับหินแกะสลักเป็นรูป

พระพุทธรูปไม่ซ ้ากนัมาถึง 470 รูป อีกทั้งยงัเป็นท่ีประดิษฐานพระประธานศรีศากย

มุณีองคใ์หญ่สูง 20 เมตร แกะสลกัจากไมก้ารบูร 24 ท่อน เลียนแบบพระพุทธรูปใน

สมยัราชวงศถ์งั เป็นพระพุทธรูปปางนัง่สมาธิ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองจีนอีกดว้ย  จากน้ัน

น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ชำ แหล่งรวบรวมชาทุกประเภทไวไ้ด้อย่างครบครัน 

นอกจากน้ันท่านจะได้ชมนิทรรศการวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาพรอ้ม

อุปกรณก์ารชงชาต่างๆมากมาย... 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู บริกำร

ท่ำนดว้ยเมนู เป็ดรมควันหงัโจว ปลำทอดทรงลูกสน กุง้แม่น ้ำผัดชำหลงจิ่ง หมู

สันในผัดเปรี้ ยวหวำน ไก่อบใบชำ ผัดรวมประจ ำรำ้น หมูสำมชั้นบำ้นคุณยำย 

กะหล ำ่ปลีผดัไฟแดง ซ่ีโครงหมูตุน๋ฮุยซวั 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ มหำนครเซ่ียงไฮ ้มหานครแห่งความเจริญรุ่งเร่ืองท่ี

เต็มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียว ย่านการคา้ และยงัเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งท่ีมี

ช่ือเสียงระดบัโลก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.)   

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู บริกำรท่ำน

ดว้ยอิลิท ฮอลิเดย ์ขอน ำท่ำนรบัประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย

เมนู “ป้ิงยำ่งเกำหลี 

ทีพ่กั    FOUR POINTS BY SHERATON DANING หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัสี่ของกำรเดินทำง  (4)  

เซ่ียงไฮ-้เซ่ียงไฮท้ำวเวอร-์อุโมงคเ์ลเซอร-์หำดไว่ธำน-ซินเทียนตี้ - 

ERA INTERSECTION OF TIME-เซ่ียงไฮ ้  

 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านขึ้ นชมวิวทิวทศัน์ของมหานครแห่งความเจริญรุ่งเรือง ณ เซ่ียงไฮท้ำว

เวอร ์ ปัจจุบนัครองต าแหน่งตึกท่ีสูงท่ีสุดในจีน   

จากน้ันเดินทางสู่ อุโมงคเ์ลเซอร ์อุโมงคล์อดแมน่ ้าสายแรกในประเทศจีน น า

ท่านต่ืนตาไปกบั เทคโนโลยีแสง สี เสียงท่ีสวยแปลกตา  

น าท่านเดินทางสู่ หำดไว่ธำน ถนนคนเดิน ท่ีมีช่ือเสียงของเซ่ียงไฮ ้ถือว่าเป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมาย  

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร ดว้ยเมนู ปลำกุย้หยูน่ึงซีอ๊ิว 

ไก่สบัแตจ้ิ๋ว กุง้แม่น ้ำอบซีอ๊ิว หมูตุน๋น ้ำแดงหมอ้ดิน หมอ้ไฟปลำหมึก เห็ดหลินจือ

ผดัเอ็นหอย ซีฟู๊ดอบวุน้เสน้ หมอ้ไฟดอกกะหล ำ่ปลี ผัดผกัตำมฤดูกำล ซ่ีโครงหมู

ตุน๋ขำ้วโพด 

เดินทางสู่ ซินเทียนตี้  เป็นย่านท่ีอยู่อาศยัยุคเก่าของชาวเซ่ียงไฮท่ี้เต็มไปดว้ย 

รา้นอาหารพ้ืนเมือง อีกทั้งยงัมีทั้งกระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้แบรนดด์งัต่างๆมากมาย    

น าท่านชม ERA INTERSECTION OF TIME ชมโชวอ์นัตระการตา  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย บริกำรท่ำนดว้ย 

หมอ้ไฟเล็กท่ำนละ 1 หมอ้ (น ้ำซุปเห็ด) เน้ือแพะ เน้ือหมู เน้ือปลำ เน้ือกุง้ป่น 

ลูกช้ินปลำหมึก ทองมว้นหมู เห็ดรวม ผักรวม รำกบวั ฟองเตำ้หู ้วุน้เสน้ บะหม่ี 

เก๊ียวไสห้มูผกักำดขำว  

ทีพ่กั    FOUR POINTS BY SHERATON DANING หรือเทียบเท่ำ 



วนัหำ้ของกำรเดินทำง  (5)  

เซ่ียงไฮ ้- SHANGHAI DISNEY LAND - เซ่ียงไฮ ้

 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางยอ้นวยัเด็ก SHANGHAI DISNEY LAND เป็นดิสนีย ์แลนด์ท่ีมี

ขนาดใหญ่กนัดบั 2 ของโลก และมีขนาดใหญ่กว่า ฮ่องกงดิสนีย ์แลนด ์ถึง 3 เท่าเลย 

สนุกกับไฮไลท์ Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก โดย

แบ่ ง ออก เ ป็น  6  ธีมด้ว ยกัน เ ป็น  Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of 

Imagination, Tomorrow Land, Treasure Cove และ Fantasy Land หลากหลายเคร่ือง

เล่นใหท่้านไดร้่วมสนุก... 

เที่ยง อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย เพื่อให้ท่ำน

สนุกสนำนกบัเครื่องเล่นไดอ้ยำ่งเตม็ที่ (มอบเป็นคูปองอำหำร มูลค่ำ 100 RMB.) 

สนุกกบั เมนสตรีท ยูเอสเอ ท่ี Mickey’s Philhar Magic โดยโดนัล ดั๊ก จะพา

ท่านไปร่วมระลึกถึงภาพยนตร์แอนนิเมชั้นของดิสนีย์ในรูปแบบ 3 มิติ และท่ี The 

Golden Mickeys จะเป็นโชวใ์นรูปแบบบรอดเวย์ น าโดยมิกก้ี และพอ้งเพ่ือน และใน 

Fantasy Gardens ท่านจะพบกับ มิกก้ี มินน่ีและกูฟฟ่ี  จะมาเซอร์ไพรซ์ทุกท่าน 

เพราะฉะน้ันอย่าลืมท่ีจะพกกลอ้งไปเพ่ือเก็บภาพความประทับใจ  ส าหรับท่านท่ี

ตอ้งการพบกบัความต่ืนเตน้พรอ้มกบัหวัเราะไปในอวกาศ ไปนัง่ Space Mountain ให้

อารมณเ์บิกบาน  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  OODING TOP QUALITY SEAFOOD 

บริกำรท่ำนดว้ย “เมนูซีฟู้ดบุฟเฟ่ต”์ ช่ือดงั 

ทีพ่กั    FOUR POINTS BY SHERATON DANING หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัหกของกำรเดินทำง  (6)  

เซ่ียงไฮ-้วดัพระหยกขำว-ตลำดเฉินหวงัเม่ียว-สนำมบิน-กรุงเทพฯ 

 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขำว ศูนยร์วมจิตใจของชาวพุทธใน เซ่ียงไฮ ้

และเป็นวดัท่ีนักท่องเท่ียวเขา้นมสัการเป็นจ านวนมากท่ีสุดของเมืองเซ่ียงไฮ ้น าท่าน

ต่ืนตากบัหยกทั้งแท่งท่ีสลกัเป็นองค์พระพุทธรูป และหุม้ดว้ยเพชรพลอย หินมโนรา 

อนัแสนงดงามใหท่้านไดน้มสัการเพ่ือความเป็นสิริมงคงในชีวิต 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลำดเฉินหวังเม่ียว ตลาด 100 ปี ท่ีตั้งอยู่ใกล้ๆ

กบับริเวณของสวนอ้ีหยวน ตลาดท่ีเต็มไปดว้ยความเก่าแก่ของวฒันธรรมดังเดิมของ

ชาวจีนท่ียงัคงเก็บรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี ท่านสามารถเดินเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง ของท่ี

ระลึก นานาชนิด นอกจากน้ันท่ีน่ียงัมีเส่ียวหลงเปาสูตรพ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียงอีกดว้ย 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู ปลำ

ตำเดียวน่ึงซีอ๊ิว กุง้อบน ้ำแดงเซ่ียงไฮ ้เป็ดทอดเซ๊ียะเหมิน เห็ดหอมสดผดัไฟแดง 

หอยลอดใหญ่น่ึงกระเทียม กำ้มปูผัดหน่อไมจ้ีน ออส่วนเตจ้ิ๋ว ผัดผักตำมฤดูกำล 

ซ่ีโครงหมูตุน๋สมุนไพร  

 

จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่  สนำมบินเซ่ียงไฮผู้่ตง เพ่ือเตรียมตัว

เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

 

17.20 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี 

TG665  

21.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านข้ึนไป 

 

 

  
ประเภทผูเ้ดินทำง ลกูคำ้ปกติ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสรมิ 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)ลด 

62,900.- 

60,900.- 

58,900.- 

56,900.- 

8,500.- 

15,000.- 

60,900.- 

58,900.- 

56,900.- 

54,900.- 

8,500.- 

15,000.- 

61,900.- 

59,900.- 

57,900.- 

55,900.- 

8,500.- 

15,000.- 

http://www.imageholiday.com/packagetour-country.asp?pkgid=102


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เงือ่นไขการช าระเงิน  

  “การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท  

 ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบัญชี บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

               ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรายวนั 

                หรือ ธนาคารกรุงไทย  สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์    เลขที ่ 081-6-00318-1   บญัชีกระแสรายวนั  

 “การจ่ายส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=587&PeriodID=1066


คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดีย่วเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

609 

589 

569 

549 

85 

459 

609 

589 

569 

549 

85 

459 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

- ** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทางขั้นต า่ 15 ท่านข้ึนไป หากเดินทาง 10-14 ท่าน ช าระเพิม่ท่านละ 5,000 บาท  

อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลับ ช้ันประหยัด โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองทา่นต่อหน่ึงห้อง) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายกร หรือระดับเดียวกนั 

 ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 

 ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี,  

 มัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัการเดินทางระหว่างเดินทางต่างประเทศวงเงินไม่เกนิ 1,000,000 บาท 

 

 



อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดินทาง 

 ค่าน า้หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด ( 30 กโิลกรัมต่อทา่น ) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, 

ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทา่นผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่การทอ่งเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัย

เพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับทา่นที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุป

ร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางทา่นอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์

ของผู้ร่วมเดินทางทา่นอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหา

คณะทวัร์อื่นทดแทนหากทา่นต้องการ 

9. ในกรณีที่ทา่นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่า

เปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเทา่น้ัน เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 



12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ทา่นถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของทา่นผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทาง

ไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับทา่นผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์น้ัน ๆ ไม่

สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ทา่นก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของ

ท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เ ว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาท ิการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรม

ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของทา่นให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสาร

ของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชม

สถานที่ทอ่งเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่น 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัว

นักทอ่งเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยทา่นสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทาง

ไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ัง

ให้แก่ทา่นและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถี

ชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทา่นได้เดินทางไป 

20. เม่ือทา่นจองทวัร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงทา่นยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการยืน่ขอวีซ่าจีน ประเภทท่องเที่ยว 

1. พาสปอรต์เล่มจริง ตอ้งมีอายุอยา่งน้อย 6 เดือน 

2. รูปถ่าย 2 น้ิว 2 ใบ ขนาด 48 มม. X 33 มม.   

พ้ืนหลงัขาวเท่าน้ัน เห็นใบหนา้/เห็นหชูดัเจน ไมย่ิ้ มเห็นฟัน ไมส่วมเคร่ืองประดบั ไมส่วมเส้ือแขนกุด เส้ือสีขาว-สีอ่อน ชุดครุย และชุดขา้ราชการ 

3. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น 

5. ส าเนาบตัรประชาชน 

6. ส าเนาการเปล่ียนช่ือ (ถา้มี) 

7. ส าเนาหนา้วีซ่าจีนครั้งล่าสุด (หากมี) 

8. ใบจองโรงแรม ระบุช่ือผูจ้อง วนัท่ีเขา้พกัและวนัท่ีออก (ทางบริษัทจดัเตรียมให)้ 

**กรณีท่ีตอ้งการพกักบัเพ่ือนหรือญาติในจีนตอ้งแนบจดหมายเชิญพรอ้มส าเนาหน้าพาสปอรต์และส าเนาหน้า Resident Permit ของผูเ้ชิญ ถา้หากผูเ้ชิญเป็นคนจีน ให้

ถ่ายส าเนาบตัรประชาชนคนจีน** 

9.กรณีท่ีผูต้อ้งการขอวีซ่าจีนไมไ่ดม้าขอดว้ยตวัเอง ผูส้มคัรขอวีซ่าตอ้งเขียน ใบมอบอ านาจ(ภาษาองักฤษ) พรอ้มกบัส าเนาบตัรประชาชนของผูท่ี้มายื่นแทน  

กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 18 ปี เอกสำรที่ตอ้งใชเ้พ่ิม: 

1. ส าเนาสูติบตัร 

2. ส าเนาบตัรประชาชนพ่อและแม ่หากพ่อและแม่ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบัเด็ก ตอ้งเขียนใบยินยอมอนุญาตใหเ้ด็กเดินทางออกนอกประเทศและระบุช่ือผูท่ี้เดินทางพรอ้มกบั 

เด็ก พรอ้มทั้งจุดประสงคใ์หช้ดัเจน  

**ในแบบฟอรม์หวัขอ้ท่ี4.3พ่อและแมต่อ้งเซ็นช่ือก ากบัพรอ้มลายเซ็น หรือประทบัน้ิวมือเด็ก**  

โปรดแสดงใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล ใบหยา่ ใบอุปการะเล้ียงดูบุตร ใบมรณะบตัร หรืออ่ืนๆ(ถา้มี) 

 

       ตวัอยำ่งรูปถ่ำยที่ถูกตอ้ง 
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