
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดประสบการณ์แหล่งอารยธรรมโลก ณ มหานครเซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ย้อนเวลากลับไปสูอ่ดีตที่หมู่บ้านโบราณถงหล่ี -ซุโจว ประตูน ้า

ผานเหมิน -เมืองเก่าซานถังเจีย - ซูโจว-ถนนนานกิง-หาดไว่ธาน- ชมการ

แสดง ERA INTERSECTION OF TIME – ประทับใจกับอุ โมงค์เลเซอร์  

กราบนมัสการวัดพระหยกขาว ช้อปป้ิงเต็มอิม่ที่ถนนเฉินหวังเม่ียว พร้อม

บริการสดุประทับใจ... 

 

อิมเมจ ฮอลิเดย์  แล้วคุณ...จะรักเรา    

 

 ก ำหนดกำรเดินทำง : 2561 

 

25-29 MAY/6-10,20-24 JUN/25-29 JUL/9-13 AUG/ 

29 AUG-2 SEP ,26-30 SEP/10-14,19-23 OCT      



   

  ตำรำงกำรเดินทำง          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          จ ำนวนผูเ้ดินทำง 15 ท่ำนข้ึนไป 

 

 

                                     

                                      

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรม 
อำหำร 

โรงแรม 
เช้า กลางวัน ค ่า 

1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภมิู - - -  

2 
สนามบินเซ่ียงไฮ้-ถงหล่ี-หมู่บ้านโบราณถงหล่ี-ซูโจว-ประตูน า้ผานเหมิน 

เมืองเก่าซานถังเจีย-ซูโจว 
   

PAN PACIFIC SUZHOU HOTEL 

3 ซูโจว-สวนจัวเจิ้ง-เขาเนินเสือ-เซ่ียงไฮ้-ERA INTERSECTION OF TIME 

   

HYATT REGENCY 
SHANGHAI,WUJIAOCHANG 

4 
เซ่ียงไฮ้-หาดไว่ธาน-อุโมงค์เลเซอร์-เทยีนจื่อฟาง-ถนนนานกิง- 

STARBUCKS RESERVE ROASTERY-เซ่ียงไฮ้ 
   

HYATT REGENCY 
SHANGHAI,WUJIAOCHANG 

5 
เซ่ียงไฮ้-วัดพระหยกขาว-ตลาดเฉินหวังเม่ียว-สนามบินเซ่ียงไฮ้- 

สนามบินสุวรรณภมิู 
  

-  

ราคา 58,900 บาท/ท่าน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง  (1)  

กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ  

21.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 

เคำนเ์ตอร ์C สำยกำรบินไทย แอรเ์วย ์พบเจ้าหน้าของบริษัทฯ รอต้อนรับ 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง (2)  

สนำมบินเซ่ียงไฮ-้ถงหลี่-หมู่บำ้นโบรำณถงหลี่-ซูโจว-ประตูน ้ำผำนเหมิน 

เมืองเก่ำซำนถงัเจีย-ซูโจว 

 

00.30 น. ออกเดินทางสู่มหานครเซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน

ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 662 

05.45 น. เดินทางถึง สนำมบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง สำธำรณรฐัประชำชนจีน หลังผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเชค็สัมภาระกระเป๋าเรียบร้อย  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ภำยในโรงแรม SHANGHAI ROYAL INT’L HOTEL 

เดินทางสู่ เมืองถงหลี่ เ ยือนดินแดนเวนิสน้อยแห่งตะวันออก น าทา่นล่องเรือชม

หมู่บำ้นโบรำณถงหลี่ ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยังคงใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่าย   

กลำงวัน  น ำท่ำนรับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร  ด ้วยเมนู ขำหมูถงหลี่ ปลำ

กระพงนึง่กวำงตุ้ง ไก่ย่ำงถงหลี่  ไข่เจียว เนื้ อห่ำนผดัน ้ำแดง มะเขือยำวอบหมูสบั หมูสำม

ชั้ นอบผกัดองเหมยฉ่ำย สี่สหำยไฟแดง ผดัผกัตำมฤดูกำล ซุปตุ๋นเห็ดรวม 

เดินทางสู่ เมืองซูโจว  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.)  น าทา่นเยือน ประตูน ้ำผำน

เหมิน ชมความงามสถาปัตยกรรม จากน้ันเดินทางสู่ ย่ำนเมืองเก่ำซำนถังเจีย ที่มีประวัติมาก

ว่า 1,000 ปี เป็นย่านการค้ามีความเจริญมากในอดีต 

 บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ด ้วยเมนู เป็ดย่ำงปักกิ่งสี่รส ปลำกุ ้ยหยูทอดรำด

สำมรส กุง้ใหญ่ผดัซอสวำซำบิ ไก่ผดัเปร้ียวหวำน หมูสำมชั้ นอบชำเทกวนอิม ผ ัดเห็ดป่ำ

รวม เห็ดหหูนูด ำผดัฮวยซวั ผดัคะนำ้ กระดูหมูตุ๋นสำลี่หิมะ 

 

ท่ีพกั    PAN PACIFIC SUZHOU HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 



วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3)  

ซูโจว-สวนจัวเจ้ิง-เขำเนนิเสือ-เซ่ียงไฮ-้ERA INTERSECTION OF TIME 

 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมท่ีพกั 

น าทา่นเดินทางสู่ สวนจัวเจ้ิง สวนที่ประวัติมานาน 2,000 กว่าปีและยังเป็นหน่ึงในสุด

ยอดสวนโบราณของซูโจวที่เล่ืองชื่อและยังเป็นมรดกโลก ซ่ึงสะท้อนให้เห็นศิลปะในการจัดสวน

ของสมัยราชวงศ์เก่าแก่ของจีนอีกด้วย จากน้ันน าทา่นเยือน เขำเนินเสือ เนินเขาน้ีมีความสูง

เพียง 36 เมตร ที่เต ็มไปด้วยต้นไม้เก่าแก่ล าต้นสูงเสียดฟ้า ทา่นสามารถมองเห็นเจดีย์หู่ชิวพัน

ปีที่สูงสง่าบนเนินเขาท  าให้สถานที่แห่งน้ีกลายเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวที่ มีชื่อเสียง 

 กล ำงวัน  ข อน ำ ท่ำนรับประทำนอำหำร ณ ภัตต ำคำร ด ้วย เม นูหมู ตุ๋ น 

น ้ำแดงป้ำยทอง ปลำกระพงนึง่ซีอ๋ิว กุง้อบพริกเกลือ ไก่บำ้นแช่เหลำ้เหลือง หมูย่ำงฝรัง่เศส

มะเขืออบน ้ำจ้ิมไก่ หมอ้ไฟเป็ดรวมมิตร เต้ำหูท้รงเคร่ือง ผดัผ ักตำมฤดูกำล กระดูกหมูตุ๋น

ฮวยซวั 

จากน้ันน าท่านเลือกซ้ือและเลือกชม ร้ำนผ ้ำไหม  สินค้าขึ้ นชื่ อของเมืองจีน  และ

เดินทางสู่ เมืองเซ่ียงไฮ ้มหานครแห่งความม่ังคั่ง ศูนย์กลางการค้า คมนาคม และยังรวมไปถึง

สถานที่ทอ่งเที่ยวยอดนิยมที่นักทอ่งเที่ยวทัว่โลกต่างให้ความสนใจ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 

ช.ม.) น าท่านชม ERA INTERSECTION OF TIME ชมโชว์อันตระการตา ตื่ นเต้น สวยงาม 

ชมการขับมอเตอร์ไซด์ 4 คัน ในลูกโลกเหลก็และมี ชื่อเสียงคณะหน่ึงใน ประเทศจีนค ำ่  

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร ดว้ยเมนูห่ำนย่ำงฮ่องกง ปลำตำเดียวนึ่งซีอ๋ิว 

เป่ำฮือสดนึง่เต้ำซ่ี หอยเชลล ์อบวุ้นเส ้น ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม กุ ้งทะเลลวก บรอกโคลี

ดอกผดัรวมปลิงทะเล ผดัรวมมิตรป้ำยทอง ผกักวำงตุ้งนึง่รวมมิตร ซุปกระจ ำวนั 

ท่ีพกั  HYATT REGENCY SHANGHAI,WUJIAOCHANG หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง  (4)  

เซ่ียงไฮ-้หำดไว่ธำน-อุโมงคเ์ลเซอร-์เทียนจ่ือฟำง-ถนนนำนกิง-  

STARBUCKS RESERVE ROASTERY-เซ่ียงไฮ ้

 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมท่ีพกั 

น าทา่นเลือกซ้ือและเลือกชม รำ้นบวัหิมะ สินค้าขึ้นชื่อของเมืองจีน น าทา่นเข้าเย่ียมชม 

หำดไว่ธำน สถานที่ถ่ายท  าภาพยนตร์เรื่องเจ้าพ่อเซ่ียงไฮ้ อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับถนนนานกิง 

ถนนคน เดินที่มีชื่อเสียงของเซ่ียงไฮ้ ถือว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย 

นอกจากน้ันทา่นยังสามารถมองเห็นวิวของหอไข่มุก ซ่ึงเป็นสัญลักษณอ์ันโดดเด่นของเมืองเซ่ียง

ไฮ้อีกด้วย จากน้ันน า ทา่นเดินทางสู่ อุโมงคเ์ลเซอร ์ อุโมงค์ลอดแม่น า้สายแรกในประเทศจีน 

น าทา่นตื่นตาไปกับเทคโนโลยี แสง สี เสียงที่สวยแปลกตาเหมือนน าทา่นหลุดออกมาอยู่ใน

โลกแห่งอนาคตเลยทเีดียว 

กลำงวนั  ขอน ำท่ำนรบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนูปลำ

กระพงอบซอสน ้ำแดง หมูกรอบมำเกำ๊ เป็ดย่ำงฮ่องกง หมูแดงกวำงตุ้ง ผดัผกัแกว้ ขนมจีบ

ไข่ปู ฮะเก๋ำ ซำลำเปำไสค้รีม ก๋วยเต๋ียวหลอดไสกุ้ง้ ไชเทำ้กวยผดักุย้ฉ่ำย ข้ำวผดั  ซุป 

จากน้ันน าทา่นเยือน เมืองเก่ำเทียนจ่ือฟำง ย่านสุดชิคของมหานครเซ่ียงไฮ้ ที่รวบรวม 

แหล่งช้อปป้ิง ร้านอาหาร ผับบาร ์ มากมาย... จากน้ันน าทา่นสู่ ถนนนำนกิง อิสระให้ทา่นเพลิน

เพลินไปกับการช้อปป้ิงบนถนนที่มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ที่เตม็ไปด้วยห้างสรรพสินค้า

มากมายเป็นย่านที่คึกคักและทนัสมัยที่สุดอีกด้วย จากน้ันน าทา่นเย่ียมชม STARBUCKS 

RESERVE ROASTERY ร้านกาแฟขนาดใหญ่ที่มีการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามและลงตัว

พิเศษบริการทา่นด้วเคร่ืองดื่มทา่นละ 1 แก้ว 

 

 ค ำ่ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร ดว้ยเมนู หมอ้ไฟเล็กท่ำนละ 1 หมอ้ (น ้ ำ

ซุปเห็ด) เนื้ อแพะ เนื้ อหมู เนื้ อปลำ เนื้ อกุง้ป่น ลูกช้ินปลำหมึก ทองมว้นหมู เห็ดรวม ผ ัก

รวม รำกบวั ฟองเต้ำหู ้ วุน้เสน้ บะหมี่ เกี๊ ยวไสห้มูผกักำดขำว 

พกัท่ี    HYATT REGENCY SHANGHAI,WUJIAOCHANG หรือเทียบเท่ำ 

 



วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง     (5)  

เซ่ียงไฮ-้วดัพระหยกขำว-ตลำดเฉินหวงัเมี่ยว-สนำมบินเซ่ียงไฮ-้สนำมบินสุวรรณภูมิ  

 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมท่ีพกั 

จากน้ันเดินทางสู่ วดัพระหยกขำว ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซ่ียงไฮ้ และเป็นวัด

ที่นักทอ่งเที่ยวเข้านมัสการเป็นจ  านวนมากที่สุดของเมืองเซ่ียงไฮ้ น าทา่นตื่ นตากับหยกทั้งแทง่ที่

สลักเป็นองค์พระพุทธรูป และหุ้มด้วยเพชรพลอย หินมโนรา อันแสนงดงามให้ทา่นได้นมัสการ

เพ่ือความเป็นสิริมงคงในชีวิต  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลำดเฉินหวังเมี่ยว ตลาด 100 ปี 

ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณของสวนอี้หยวน ตลาดที่เต ็มไปด้วยความเก่าแก่ของวัฒนธรรมดังเดิม

ของชาวจีนที่ยังคงเกบ็รักษาไว้เป็นอย่างดี ทา่นสามารถเดินเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมือง ของที่ระลึก 

นานาชนิด นอกจากน้ันที่น่ียังมีเส่ียวหลงเปาสูตรพ้ืนเมืองที่มีชื่อเสียงอีกด้วย  

กลำงวนั  ขอน ำท่ำนรบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร ดว้ย บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดแบบญ่ีปุ่ น 

Ooding Top Quality Seafood 

 

จนได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินสนำมบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง เ พ่ือเตรียมตัว

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

       17.20 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทยโดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์  

                          เที่ยวบินท ี TG665  

21.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวัสดิภาพ 

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

 

 

 

 



 

อตัรำค่ำบริกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำงขั้ นต ่ำ 15 ท่ำน หำกผูเ้ดินทำงอยู่ระหว่ำง 10-14 ท่ำน เพ่ิมท่ำนละ 5,000 บำท **  

       

         
  

 

 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ทัว่ไป สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัห้องคู่ 58,900.-  56,900.-  57,900.- 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน)   56,900.- 54,900.- 55,900.- 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน   มีเตียงเสริม) 54,900.- 52,900.- 53,900.- 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  ไม่มีเตียงเสริม) 52,900.- 50,900.- 51,900.- 

พกัเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ   12,000.-  12,000.- 12,000.- 

มีตั๋วแลว้ ลดท่ำนละ  16,000.- 16,000.- 16,000.- 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=341&PeriodID=635


   

   เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

  “กำรจอง” กรุณาช าระมัดจ  า ท่ำนละ 20,000 บำท  

 ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยส่ังจ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 ช าระโดยเงินสด 

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

ชื่อบัญชี บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

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

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

 “กำรจ่ำยส่วนท่ีเหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัห้องคู่ 569 569 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน)   549 549 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน   มีเตียงเสริม) 529 529 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  ไม่มีเตียงเสริม) 509 509 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิ่มท่ำนละ   120 120 

มีตั๋วแลว้ ไดร้บัคะแนน   409 409 

  

-  โปรแกรมนี้ สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

 

 



 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับชั้นทศันาจร ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภำษีสนำมบินทุกแห่ง  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 

3. ค่าวีซ่าประเทศจีน 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ  านวยความสะดวกให้กับทา่นในตลอดการเดินทาง 

6. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  2,000,000.- บำท 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท  าหนังสือเดินทาง 

4. ค่ำภำษีเช้ือเพลิงท่ีทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก 

 

กำรยกเลิก  :   

 กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันท  าการ มิฉะน้ัน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท  าการ ทางบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหกั 50% ของอัตรำค่ำบริกำร 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันท  าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้ งหมด 

 

 

 

หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รัง เกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่ ม

สุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทา่นผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท  างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใช่การทอ่งเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ

บางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับทา่นที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 



5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เ พ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) 

โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางทา่นอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว  

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของทา่นที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช  าระเงินมัดจ  าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่ลูกค้าทา่นต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้

ร่วมเดินทางทา่นอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีี่มีผู้เ ดินทางต ่ากว่า 15 ทา่น โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์

อื่นทดแทนหากทา่นต้องการ 

9. ในกรณทีี่ทา่นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ  า  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  10 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณทีี่ทา่นขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก  าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่ อ

ตั๋วเคร่ืองบินเทา่น้ัน เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ทา่นถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของทา่นผู้ เดินทาง เช่น เอก สารการเดินทางไม่

ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่ อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือตั๋วหรือช  าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยัน ดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออก

เดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก  าหนดการทอ่งเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการทอ่งเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของทา่น ไม่

ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ทา่นมีสิทธิ์ ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากทา่นยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณทีี่เกิดเหตุจ  าเป็นห รือสุดวิสัย อาท ิการล่าช้าของสายการ

บิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้ง น้ี

เพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของทา่นให้ได้มากที่สุด 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเ ข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ทอ่งเที่ยวดังกล่าวปิดท  าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่นตามที่ระบุไว้ในเอกสารของ

สถานที่ น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณทีี่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างก ารเดินทางท  าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่

ทอ่งเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่น 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทา่น อันเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทอ่งเที่ยวเอง 

17. ของก  านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยทา่นสามารถเลือกใช้ข องก  านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับ

คณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอัธยาศัย 



18. ต าแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่

ทา่นและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่ น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ทา่นผู้เดินทางที่ เชื่ อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไปทอ่งเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทา่นได้เดินทางไป 

20. เมื่อท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในข้อควำมและเง่ือนไขท่ีบริษ ัทฯ แจ้งแลว้ข้ำงต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสำรประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำจีน ประเภทท่องเท่ียว 

1. พาสปอร์ต (ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน) 

2.รูปถ่าย 2 น้ิว 2 ใบ (48 มม. X 33 มม.)  (พ้ืนหลังขาวเทา่น้ัน เห็นใบหน้า/เห็นหูชัดเจน ไม่ย้ิมเห็นฟัน ไม่สวมเคร่ืองประดับ ไม่สวมเส้ือแขนกุด เส้ือสีขาว-สีอ่อน ชุดครุย และชุด

ข้าราชการ) 

3. ส าเนาหน้าพาสปอร์ต 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

5. ส าเนาบัตรประชาชน 

6. ส าเนาการเปล่ียนชื่อ (ถ้ามี) 

7. ส าเนาหน้าวีซ่าจีนคร้ังล่าสุด (หากมี) 

8. ใบจองโรงแรม ระบุชื่อผู้จอง วันที่เข้าพักและวันที่ออก (ทางบริษัทจัดเตรียมให้) 

**กรณทีี่ต้องการพักกับเพ่ือนหรือญาติในจีนต้องแนบจดหมายเชิญพร้อมส าเนาหน้าพาสปอร์ตและส าเนาหน้า Resident Permit ของผู้เชิญ ถ้าหากผู้เชิญเป็นคนจีน ให้ถ่ายส าเนาบัตรประชาชน

คนจีน** 

9.กรณทีี่ผู้ ต้องการขอวีซ่าจีนไม่ได้มาขอด้วยตัวเอง ผู้สมัครขอวีซ่าต้องเขียน ใบมอบอ  านาจ(ภาษาอังกฤษ) พร้อมกับส าเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มาย่ืนแทน  

กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เอกสำรท่ีต้องใช้เพ่ิม: 

1.ส าเนาสูติบัตร 

2.ส าเนาบัตรประชาชนพ่อและแม่ หากพ่อและแม่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับเดก็ ต้องเขียนใบยินยอมอนุญาตให้เดก็เดินทางออกนอกประเทศและระบุชื่อผู้ที่เดินทางพร้อมกับเดก็ พร้อม

ทั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจน  

**ในแบบฟอร์มหัวข้อที่4.3พ่อและแม่ต้องเซน็ชื่อก  ากับพร้อมลายเซ็น หรือประทบัน้ิวมือเดก็**  

โปรดแสดงใบเปล่ียน ชื่อ-สกุล ใบหย่า ใบอุปการะเล้ียงดูบุตร ใบมรณะบัตร หรืออื่นๆ(ถ้ามี) 

ตัวอย่ำงรูปถ่ำยท่ีถูกต้อง 
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