
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนเยือนประเทศมหำอ ำนำจ ดินแดนมังกร แหล่งอำรยธรรม

โลก ณ มหำนครเซ่ียงไฮ้ สำธำรณรัฐประชำชนจีน ขึ้นชมแลนด์มำร์กแห่งใหม่

ของมหำนครเซ่ียงไฮ้เซ่ียงไฮ้ทำวเวอร์  เพลิดเพลินไปกับโลกแห่งจินตนำกำร 

ณ SHANGHAI DISNEY LAND น ำท่ำนล่องเรือชมบรรยำกำศสุดแสนโร

แมนติกไปกับ "เมืองโบรำณริมน ำ้อู่เจิ้น " พร้อมไฮไลท์ "หำดไว่ธำน-เซ่ียงไฮ้

ทำวเวอร์-พระใหญ่หลิงซำน-สวนหลิวหยวน"พร้อมกำรบริกำรและอ ำนวย

ควำมสะดวกที่แสนประทบัใจ 

อิมเมจ ฮอลเิดย ์ แล้วคุณ...จะรักเรำ    

ก ำหนดกำรเดินทำง : 2561 

 

24-29 MAY/7-12,21-26 JUN/25-30 JUL/8-13 AUG/ 

6-11 SEP /27 SEP-2 OCT/11-16,18-23 OCT      



   

ตำรำงกำรเดินทำง          

 

 

 

 

 

 

 

   จ ำนวนผูเ้ดินทำง 15 ท่ำนข้ึนไป 

                                        

 

 

                                     

                                      

 

 

วนัที ่ โปรแกรม 
อำหำร 

โรงแรม 
เช้ำ กลำงวัน ค ่ำ 

1 กรุงเทพฯ - สนำมบนิสุวรรณภูมิ - - - - 

2 
สนำมบินเซ่ียงไฮ-้หำดไว่ธำน-อุโมงคเ์ลเซอร-์เซ่ียงไฮท้ำวเวอร-์อู่เจ้ิน- 

เมืองโบรำณริมน ้ ำอู่เจ้ิน-อู่เจ้ิน 
   

WATERSIDE RESORT WUZHEN 

3 อู่เจ้ิน-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซำน-ซูโจว-ถนนซำนถงัเจีย-ซูโจว 

   

GRAND METRO PARK HOTEL 

4 
ซูโจว-สวนหลิวหยวน-เซ่ียงไฮ-้เมืองเก่ำเทียนจ่ือฟำง-  

ERA INTERSECTION OF TIME -เซ่ียงไฮ ้
   

SHERATON GRAND SHANGHAI 
PUDONG HOTEL &RESIDENCES 

5 เซ่ียงไฮ-้ SHANGHAI DISNEY LAND-เซ่ียงไฮ ้

 

- 
 SHERATON GRAND SHANGHAI 

PUDONG HOTEL &RESIDENCES 

6 
เซ่ียงไฮ-้วดัพระหยกขำว-ตลำดเฉินหวงัเมีย่ว-สนำมบนิเซ่ียงไฮ-้ 

สนำมบินสุวรรรภูมิ 

  - - 

รำคำ 62,900 บำท/ท่ำน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง  (1)  

กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ  

22.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงเขำ้หมำยเลข 2 

เคำนเ์ตอร ์C สำยกำรบนิไทย แอรเ์วย ์พบเจ้ำหน้ำของบริษัทฯ รอต้อนรับ 

 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง (2)  

สนำมบนิเซ่ียงไฮ-้หำดไว่ธำน-อุโมงคเ์ลเซอร-์เซ่ียงไฮท้ำวเวอร-์อู่เจ้ิน- 

เมืองโบรำณริมน ้ ำอู่เจ้ิน-อู่เจ้ิน 

00.30 น. ออกเดินทำงสู่มหำนครเซ่ียงไฮ้ สำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยสำยกำรบิน

ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 662 

05.45 น. เดินทำงถึง สนำมบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง สำธำรณรฐัประชำชนจีน หลังผ่ำนพิธี

กำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร พร้อมตรวจเชค็สมัภำระกระเป๋ำเรียบร้อย  

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบริกำรท่ำนดว้ยเมนู ฮะเกำ๋ ขนมจีบไข่ปู 

ซำลำเปำหมูแดง  ซำลำเปำไสค้รีม กว๋ยเต๋ียวหลอด เก๊ียวซ่ำ ซ่ีโครงหมูนึง่เตำ้ซ่ี นึง่ขำไก่ 

ผดัผกักวำงตุง้ ขำ้วตม้ไข่เยีย่วมำ้ ขำ้วตม้ 

น ำทำ่นชม หำดไว่ธำน ถนนคนเดินแหล่งช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนม  ท่ำนสำมำรถเหน็

วิวของหอไข่มุก สัญลักษณ์ของเมืองเซ่ียงไฮ้ จำกน้ันเดินทำงสู่ อุโมงคเ์ลเซอร ์ตื่นตำไปกับ

เทคโนโลยีแสง ส ีเสยีง น ำทำ่นขึ้นชมวิวทวิทศัน์ ณ เซ่ียงไฮท้ำวเวอร ์ 

กลำงวนั  ขอน ำท่ำนรบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร ดว้ยเมนู ปลำกุย้หยูนึง่ซีอ๋ิว 

ไก่สบัแตจ๋ิ้ว กุง้แม่น ้ ำอบซีอ๋ิว หมอ้ดินหมูตุ๋นน ้ ำแดง หมอ้ไฟปลำหมึก เห็ดหลินจือผดัเอน

หอย ซีฟู๊ดอบวุน้เสน้ หมอ้ไฟดอกกะหล ำ่ปลี ผดัผกัตำมฤดูกำล ซ่ีโครงหมูตุน๋ขำ้วโพด 

เดินทำงสู่ เมืองอู่เจ้ิน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช.ม.) น ำทำ่น ล่องเรือเมืองโบรำณ

ริมน ้ ำอู่เจ้ิน  ชมเมืองโบรำณที่อนุรักษ์และคงสภำพบ้ำนเรือนไว้  

บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ดว้ยเมนู ปลำนึง่ซอสพริก กุง้แม่น ้ ำผดัไฟแดง ไก่

บำ้นอบเป่ำฮือสด เป็ดย่ำงกวำงตุง้ เตำ้หูท้รงเครื่อง มะเขือยำวนึง่ซอสสูตรลบั หน่อไมจี้น

ผดัแปะฮำ ผดัผกัตำมฤดูกำล ซ่ีโครงหมูตุน๋ฮุยซวั 

ทีพ่กั    WATERSIDE RESORT WUZHEN หรือเทียบเท่ำ 



วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง (3)  

อู่เจ้ิน-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซำน-ซูโจว-ถนนซำนถงัเจีย-ซูโจว 

 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่กั 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ เมืองอู๋ซี เมืองอุตสำหกรรมเบำที่ได้รับฉำยำว่ำเป็นเมืองเซ่ียงไฮ้น้อย

ของประเทศจีน(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช.ม.)   

กลำงวนั  ขอน ำท่ำนรบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร ดว้ยเมนูบริกำรท่ำนดว้ยเมนู 

หมูแดงกวำงตุง้ ปลำทอดรำดสำมรส หมอ้ดินอบเนื้ อปลำ ปูอบวุน้เสน้ ซ่ีโครงหมูอู๋ซี เตำ้หู ้

รำชำ เห็ดเป๋ำฮ้ือไฟแดง ผดัผกัตำมฤดูกำล ซุปประจ ำวนักวำงตุง้ 

จำกน้ันเดินทำงไปชม พระใหญ่หลิงซำน พระพุทธรูปปรำงค์ประทำนพรที่สูงที่สุดใน

ประเทศจีน  ฐำนพระพุทธรูปมีห้องสำมำรถเดินขึ้ นถึงพระบำทได้ และวัดน้ีมีอำยุยำวนำนกว่ำ 

1,000 ปี และเป็นวัดที่สวยงำมร่มร่ืนมีเขำล้อมรอบอยู่ ถึงสำมด้ำน มีทะเลสำบขนำดใหญ่อยู่

เบ้ืองหน้ำ ศำลำฝำนกง  ตั้งอยู่ริมทะเลสำบไท่หูที่กว้ำงใหญ่อยู่เชิงเขำหลิงซำนที่สวยงำม เป็น

กลุ่มสถำปัตยกรรมที่ย่ิงใหญ่อลังกำร... 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ เมืองซูโจว เมืองโบรำณล ำดับต้นๆของเมืองจีนที่ยังมี  กำรอนุลักษณ์

ตัวอำคำรบ้ำนเรือนที่เก่ำแก่ให้คงอยู่จวบจนปัจจุบัน  

จำกน้ันน ำทำ่นเยือน ถนนซำนถงัเจีย ถนนคนเดินที่มีช่ือเสยีงแห่งหน่ึงของเมืองซูโจวที่

ตลอดสองแนวทำงเดินที่ เต็มไปด้วยร้ำนอำหำรพ้ืนเมืองมำกมำยให้ท่ำนได้เลือกล้ิมรส

นอกจำกน้ันทำ่นจะได้ชมบ้ำนเรือนอนัเก่ำแก่ที่มีอำยุมำอย่ำงยำวนำน... 

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ดว้ย เมนูเป็ดย่ำงปักกิ่ง 4 รส ปลำกุย้หยูนึง่

ซีอ๋ิว กุง้ใหญ่ผดัซอสวำสะบิ ไก่ผดัเปร้ียวหวำน หมูสำมชั้นอบชำเทกวนอิม ผดัเห็ดป่ำรวม 

เห็ดหูหนูด ำผดัฮวยซวั ผดัคะนำ้ กระดูหมูตุน๋สำลีหิ่มะ 

ทีพ่กั  GRAND METRO PARK HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง  (4)  

ซูโจว-สวนหลิวหยวน-เซ่ียงไฮ-้เมืองเก่ำเทียนจ่ือฟำง-  

ERA INTERSECTION OF TIME -เซ่ียงไฮ ้

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ สวนหลิวหยวน สร้ำงในสมัยรำชวงศ์หมิง แต่หลังสวนจัวเจ้ิง 80 กว่ำ

ปี ในรัชสมัยว่ันล่ี ปีที่ 21 เป็นสวนศิลปะเจียงหนันขนำนแท้ มีกำรโชว์ลูกเล่นของลักษณะควำม

แตกต่ำงทำงสถำปัตยกรรรมที่สร้ำงมุมมองระดับต่ำงๆ ได้อย่ำงงดงำมลงตัว  

เมื่อได้เวลำอนัสมควรน ำทำ่นเดินทำงสู่ เซ่ียงไฮ ้(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช.ม.) 

กลำงวนั  ขอน ำท่ำนรบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร ดว้ยเมนูซุปปลำผกัดอง หมู

ผดัพริกห่อแป้ง กุง้ย่ำง ไก่ทอดเมล็ดงำ หนวดปลำหมึก มะเขือกระทะรอ้น ผดัถัว่รสเสฉวน 

ผกักำดขำวอบหมอ้ดิน ซุปเห็ดรวม 

น ำท่ำนเยือน เมืองเก่ำเทียนจ่ือฟำง ย่ำนสุดชิคของมหำนครเซ่ียงไฮ้ ที่รวบรวม 

แหล่งช้อปป้ิง ร้ำนอำหำร ผับบำร์ มำกมำย  หลังจำกน้ันน ำท่ำนชม ERA INTERSECTION 

OF TIME ชมโชว์อันตระกำรตำ ตื่นเต้น สวยงำม ชมกำรขับมอเตอร์ไซด์ 4 คัน ในลูกโลก

เหลก็และมี ช่ือเสยีงคณะหน่ึงใน ประเทศจีน 

 ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ดว้ยเมนู เมนูสุกี้ หมอ้ไฟท่ำนละ 1 หมอ้ ที่

ประกอบไปดว้ย เนื้ อหมู เนื้ อปลำ เนื้ อกุง้บด ลูกช้ินปลำหมึก ทองมว้นหมู เห็ดรวม ผกัรวม 

รำกบวั ฟองเตำ้หู ้วุน้เสน้ บะหมี ่เก๊ียวไสห้มู ผกักำดขำว 

 

ทีพ่กั  SHERATON GRAND SHANGHAI PUDONG HOTEL & 

RESIDENCES หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 



วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง     (5)  

เซ่ียงไฮ-้ SHANGHAI DISNEY LAND-เซ่ียงไฮ ้  

 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมที่พกั 

ขอน ำท่ำนเดินทำงย้อนวัยเด็กกับ สวนสนุกเซ่ียงไฮ้ดิสนีย ์แลนด์ SHANGHAI 

DISNEY LAND เป็นดิสนีย์ แลนด์ที่มีขนำดใหญ่กันดับ 2 ของโลก และมีขนำดใหญ่กว่ำ 

ฮ่องกงดิสนีย์ แลนด์ ถึง 3 เท่ำเลย สนุกกับไฮไลท์ Enchanted Storybook Castle ปรำสำท

ดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยแบ่งออกเป็น 6 ธมีด้วยกนัเป็น Adventure Isle, Mickey Avenue, 

Gardens of Imagination, Tomorrow Land, Treasure Cove และ Fantasy Land หลำกหลำย

เคร่ืองเล่นให้ทำ่นได้ร่วมสนุก... 

กลำงวนั อิสระอำหำรกลำงวนั เพือ่ควำมสะดวกแก่ทุกท่ำนในกำรเล่นเครือ่ง

เล่นอย่ำงไม่ขำดตอน (มอบเป็นเงินสด 100 RMB.) 

สนุกกับ เมนสตรีท ยูเอสเอ ที่ Mickey’s Philhar Magic โดยโดนัล ดั๊ก จะพำท่ำนไป

ร่วมระลึกถึงภำพยนตร์แอนนิเมช้ันของดิสนีย์ในรูปแบบ 3 มิติ และที่ The Golden Mickeys 

จะเป็นโชว์ในรูปแบบบรอดเวย์ น ำโดยมิกกี้  และพ้องเพ่ือน และใน Fantasy Gardens ท่ำนจะ

พบกับ มิกกี้  มินน่ีและกูฟฟ่ี จะมำเซอร์ไพรซ์ทุกท่ำน เพรำะฉะน้ันอย่ำลืมที่จะพกกล้องไปเพ่ือ

เกบ็ภำพควำมประทับใจ ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรพบกับควำมต่ืนเต้นพร้อมกับหัวเรำะไปใน

อวกำศ ไปน่ัง Space Mountain ให้อำรมณ์เบิกบำน หรือจะไปช่วย Buzz Lightyear ต่อสู้กับ

เหล่ำเอเล่ียนจำกนอกโลก ที่Buzz Lightyear Astro Blasters หรือจะไปล่องเรือเที่ยวรอบโลกใน 

‘it’s a small world’ ท่ำนจะพบกับเหล่ำตุ๊กตำน่ำรักสดใสแต่งตัวแบบพ้ืนเมืองของประเทศ

ต่ำงๆทั่วโลก หรือชมพำเหรดอันตระกำรตำน้ีได้รวบรวมมำจำกเทพนิยำยสุดคลำสสิค

ของดิสนีย์ และยังมีสถำนที่ต่ำงๆ รวมถึงขบวนพำเหรดที่ท่ำนไม่ควรพลำด น่ันคือ Flights of 

Fantasy Parade ให้ทำ่นโบยบินไปกบัเพ่ือนดิสนีย์ที่ทำ่นช่ืนชอบ ร้องและเต้นร ำไปบนถนน… 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร Ooding Top Quality Seafood บริกำรท่ำน

ดว้ย “เมนูซีฟู้ดบุฟเฟ่ต”์ ชื่อดงั 

ทีพ่กั    SHERATON GRAND SHANGHAI PUDONG HOTEL & 

RESIDENCES หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่กของกำรเดินทำง     (6)  

เซ่ียงไฮ-้วดัพระหยกขำว-ตลำดเฉินหวงัเมีย่ว-สนำมบนิเซ่ียงไฮ-้สนำมบินสุวรรรภูมิ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่กั 

 น ำเดินทำงสู่ วดัพระหยกขำว เป็นศูนย์รวมจิตใจของชำวพุทธในเซ่ียงไฮ้และเป็นวัดที่

นักท่องเที่ยวเข้ำนมัสกำรเป็นจ ำนวนมำกที่สุด ในปี ค.ศ. 1876 ตรงกับรัชสมัยกวำงสูฮ่องเต้

แห่งรำชวงศ์ชิง มีพระภิกษุจำกเกำะผู่ถ่อซำน คือ หลวงพ่อฮุ่ยเกินได้เจริญรอยพระถังซัมจั๋ง

เดินทำงไปศึกษำพระไตรปิฎก ขำกลับเดินทำงผ่ำนประเทศพม่ำได้ อัญเชิพระพุทธรูปหยกขำว

กลับเมือง 5 องค์ด้วยกนัและได้มอบให้ชำวเซ่ียงไฮ้ 2 องค์ 

กลำงวนั    ขอน ำท่ำนรบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร  ดว้ยเมนูปลำตำเดียวนึ่ง

ซีอ๊ิว กุง้อบน ้ ำแดงเซ่ียงไฮ ้เป็ดทอดเซ๊ียะเหมิน เห็ดหอมสดผดัไฟแดง ไก่บำ้นอบหมอ้ดิน 

กำ้มปูผดัหน่อไมจี้น ออส่วนแตจ๋ิ้ว ผดัผกัตำมฤดูกำล ซ่ีโครงหมูตุน๋ลูกสะมอ 

จำกน้ันเดินทำงสู่ ตลำดเฉินหวงัเมีย่ว ตลำด 100 ปี ที่ต้ังอยู่ใกล้ๆกบับริเวณของสวน

อี้หยวน ตลำดที่เตม็ไปด้วยควำมเก่ำแก่ของวัฒนธรรมดังเดิมของชำวจีนที่ยังคงเกบ็รักษำไว้

เป็นอย่ำงดี ทำ่นสำมำรถเดินเลือกซ้ือสนิค้ำพ้ืนเมือง ของที่ระลึก นำนำชนิดนอกจำกน้ันที่น่ียังมี

เสี่ยวหลงเปำสตูรพ้ืนเมืองที่มีช่ือเสยีงอกีด้วย 

จนได้เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินสนำมบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง เพ่ือเตรียมตัว

เดินทำงกลับสู่ประเทศไทย 

17.20 น. ออกเดินทำงสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน ไทย แอร์เวย์  

เที่ยวบินที่ TG665  

21.00 น. เดินทำงถึงสนำมบนิสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ 

**************** 

หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

เน่ืองจำกสภำพอำกำศ เวลำ และสำยกำรบิน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ 

เมนูอำหำร และภัตตำคำร อำจมีกำรเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลำเดินทำง 



 

อตัรำค่ำบริกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำงขั้นต ำ่ 15 ท่ำน หำกผูเ้ดินทำงอยู่ระหว่ำง 10-14 ท่ำน เพิม่ท่ำนละ 5,000 บำท **  

       

 
  

 

 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ทัว่ไป สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 62,900.-  60,900.-  61,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน)   60,900.- 58,900.- 59,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน   มีเตียงเสริม) 58,900.- 56,900.- 57,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  ไม่มีเตียงเสริม) 56,900.- 54,900.- 55,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่ำนละ   10,000.-  10,000.- 10,000.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่ำนละ  16,000.- 16,000.- 16,000.- 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=356&PeriodID=717


   

   เงือ่นไขกำรช ำระเงิน 

  “กำรจอง” กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 20,000 บำท  

 ช ำระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 ช ำระโดยเงินสด 

 ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบัญชี บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

              ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรำยวนั 

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

 “กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 609 609 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน)   589 589 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน   มีเตียงเสริม) 569 569 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  ไม่มีเตียงเสริม) 549 549 

พกัเดีย่ว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่ำนละ   100 100 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   449 449 

  

-  โปรแกรมนี้ สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

 

 



 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่ำบัตรโดยสำรเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทศันำจร ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร  พรอ้มภำษีสนำมบินทุกแห่ง  

2. ค่ำที่พัก  หอ้งละ 2 ท่ำน  ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร  หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่ำวีซ่ำประเทศจีน 

4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 

5. ค่ำใช้จ่ำยของมัคคุเทศก์ที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัทำ่นในตลอดกำรเดินทำง 

6. ค่ำกระเป๋ำเดินทำง และค่ำประกนัอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ  2,000,000.- บำท 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  อำท ิค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย และค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

3. ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง 

4. ค่ำภำษีเช้ือเพลิงทีท่ำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่เติมอีก 

 

กำรยกเลิก  :   

 กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 21 วันท ำกำร มิฉะน้ัน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ 

 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรำค่ำบริกำร 

 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 10 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมด 

 

 

 

หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่ม

สรุำบนรถ, ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทำ่นผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือควำมปลอดภัยของทำ่นผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทำ่นผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอื่นใดอนัมิใช่กำรทอ่งเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ทำ่นที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะ

บำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับทำ่นที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 



5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ทำ่นที่มีเดก็ทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) 

โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเดก็เลก็อำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงทำ่นอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ทำ่นที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทวัร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก  ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้

ร่วมเดินทำงทำ่นอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ทำ่น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทวัร์

อื่นทดแทนหำกทำ่นต้องกำร 

9. ในกรณีที่ทำ่นยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  21 วัน  ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ  

 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัรำค่ำบริกำร 

 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  10 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณีที่ท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทนัภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปล่ียนช่ือ

ตัว๋เคร่ืองบินเทำ่นั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญำตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรย่ืนวีซ่ำแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเน่ืองมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่

ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทวัร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบ

ก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทวัร์น้ันๆ หำกทำ่นผู้เดินทำงซ้ือตัว๋หรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทวัร์น้ัน ๆ ไม่สำมำรถออก

เดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกดิข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรทอ่งเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเหน็ว่ำรำยกำรทอ่งเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของทำ่น ไม่

ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ทำ่นมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออก

เดินทำงไม่น้อยกว่ำ  7  วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำร

บิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ี

เพ่ือค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของทำ่นให้ได้มำกที่สดุ 

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของ

สถำนที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่

ทอ่งเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ทำ่น 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสยีหำยอย่ำงใด ๆ อนัเกดิข้ึนแก่ทรัพย์สนิของทำ่น อนัเน่ืองจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักทอ่งเที่ยวเอง 

17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับ

คณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตำมอธัยำศัย 



18. ต ำแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่น่ังให้แก่

ทำ่นและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สดุภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เช่ือม่ันในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทำ่นได้เดินทำงไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสำรประกอบกำรยืน่ขอวีซ่ำจีน ประเภทท่องเที่ยว 

1. พำสปอร์ต (ต้องมีอำยุอย่ำงน้อย 6 เดือน) 

2.รูปถ่ำย 2 น้ิว 2 ใบ (48 มม. X 33 มม.)  (พ้ืนหลังขำวเทำ่นั้น เหน็ใบหน้ำ/เหน็หูชัดเจน ไม่ย้ิมเหน็ฟัน ไม่สวมเคร่ืองประดับ ไม่สวมเสื้อแขนกุด เสื้อสขีำว-สอี่อน ชุดครุย และชุด

ข้ำรำชกำร) 

3. ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ต 

4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

5. ส ำเนำบัตรประชำชน 

6. ส ำเนำกำรเปล่ียนช่ือ (ถ้ำมี) 

7. ส ำเนำหน้ำวีซ่ำจีนคร้ังล่ำสุด (หำกมี) 

8. ใบจองโรงแรม ระบุช่ือผู้จอง วันที่เข้ำพักและวันที่ออก (ทำงบริษัทจัดเตรียมให้) 

**กรณีที่ต้องกำรพักกบัเพ่ือนหรือญำติในจีนต้องแนบจดหมำยเชิญพร้อมส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตและส ำเนำหน้ำ Resident Permit ของผู้เชิญ ถ้ำหำกผู้เชิญเป็นคนจีน ให้ถ่ำยส ำเนำบัตรประชำชน

คนจีน** 

9.กรณีที่ผู้ต้องกำรขอวีซ่ำจีนไม่ได้มำขอด้วยตัวเอง ผู้สมัครขอวีซ่ำต้องเขียน ใบมอบอ ำนำจ(ภำษำองักฤษ) พร้อมกบัส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ที่มำย่ืนแทน  

กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี เอกสำรทีต่อ้งใชเ้พิม่: 

1.ส ำเนำสตูิบัตร 

2.ส ำเนำบัตรประชำชนพ่อและแม่ หำกพ่อและแม่ไม่ได้เดินทำงพร้อมกบัเดก็ ต้องเขียนใบยินยอมอนุญำตให้เดก็เดินทำงออกนอกประเทศและระบุช่ือผู้ที่เดินทำงพร้อมกับเดก็ พร้อม

ทั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจน  

**ในแบบฟอร์มหัวข้อที่4.3พ่อและแม่ต้องเซน็ช่ือก ำกบัพร้อมลำยเซน็ หรือประทบัน้ิวมือเดก็**  

โปรดแสดงใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล ใบหย่ำ ใบอุปกำระเล้ียงดูบุตร ใบมรณะบัตร หรืออื่นๆ(ถ้ำมี) 

ตวัอย่ำงรูปถ่ำยทีถู่กตอ้ง 
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