
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยือนดินแดนแห่งมหาอ านาจกบัเมืองเศรษฐกิจระดบัโลก เซ่ียงไฮ ้

ณ ประเทศจีน ข้ึนชมแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของมหานครเซ่ียงไฮ้ เซ่ียงไฮ้

ทาวเวอร ์ล่องเรือชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกไปกบั "ทะเลสาบซีหู 

เมืองโบราณริมน ้ า อู่ เ จ้ิน  "   พร้อมไฮไลท์  “หาดไ ว่ธาน -  ERA 

INTERSECTION OF TIME -เมืองเก่าเทียนจ่ือฟาง " พรอ้มการบริการ

และอ านวยความสะดวกทีแ่สนประทบัใจ 

 

  อิมเมจ ฮอลเิดย ์ แล้วคุณ...จะรักเรา    

 

 ก าหนดการเดินทาง : 2561 
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     จ านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป 

 

                                     

                                      

 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า กลางวัน ค ่า 

1 กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูมิ - - - - 

2 
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบนิเซ่ียงไฮ-้หงัโจว-วดัหลิงอิ่นซ่ือ- 

ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หงัโจว 
   

INTERCONTINENTAL   
HOTEL HANGZHOU 

3 หงัโจว-อู่เจ้ิน-เซ่ียงไฮ-้ถนนนานกิง-เซ่ียงไฮ ้

   

INTERCONTINENTAL 
SHANGHAI JING’AN 

4 
เซ่ียงไฮ-้หาดไว่ธาน-อุโมงคเ์ลเซอร-์เซ่ียงไฮท้าวเวอร-์ตลาดเฉินหวงัเมีย่ว- 

ERA INTERSECTION OF TIME-เซ่ียงไฮ ้
   

INTERCONTINENTAL 
SHANGHAI JING’AN 

5 
เซ่ียงไฮ-้เมืองเก่าเทียนจ่ือฟาง- FLORENTIA OUTLET SHANGHAI- 

สนามบินเซ่ียงไฮ-้สนามบนิสุวรรณภูมิ 
  

- - 

ราคา 57,900 บาท/ท่าน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง  (1)  

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

21.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 2 

เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย แอรเ์วย ์พบเจ้าหน้าของบริษัทฯ รอต้อนรับพร้อมอ านวยความ

สะดวกเร่ืองเอกสารต่างๆ 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)  

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบนิเซ่ียงไฮ-้หงัโจว-วดัหลิงอิ่นซ่ือ-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หงัโจว 

00.30 น. ออกเดินทางสู่มหานครเซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน

ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 662 

05.45 น. เดินทางถึง สนามบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง สาธารณรฐัประชาชนจีน หลังผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าเรียบร้อย  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม THE QUBE HOTEL 

          น าทา่นเดินทางสู่ เมืองหงัโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.)                

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนู ปลากุย้หยูนึง่ซอสสายชู ไก่

ขอทาน หมูตงโป เนื้ อกุง้ผดัชาหลงจ่ิง เป็ดทอดกรอบหงัโจว เป่าฮ้ือสดอบ หมอ้ไฟเห็ดรวม 

ทอดฟองเตา้หู+้ทองมว้นผกั ผดัผกัฟองเตา้หู ้น ้ าแกงนางซ่ง 

จากน้ันเดินทางสู่ วดัหลิงอิ่นซ่ือ น าทา่นตื่นตากบัหินแกะสลักเป็นรูปพระพุทธรูปไม่ซ า้

กันมาถึง 470 รูป อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระประธานศรีศากยมุณีองค์ใหญ่สูง 20 เมตร 

แกะสลักจากไม้การบูร 24 ทอ่น เลียนแบบพระพุทธรูปในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นพระพุทธรูปปาง

น่ังสมาธิ ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีนอีกด้วย  จากน้ันน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ดินแดนแห่ง

ไข่มุกของเมืองหังโจว ท่านจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์อันงดงามที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาเป็น

สถานที่ ที่จักรพรรดิเฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็นอย่างมาก จนได้รับการขนานนาม

ว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนน่ังอยู่บนสวรรค์”  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนูป้ิงย่างเกาหลี 

ทีพ่กั    INTERCONTINENTAL HOTEL HANGZHOU หรือเทียบเท่า 

 



วนัทีส่ามของการเดินทาง  (3)  

หงัโจว-อู่เจ้ิน-เซ่ียงไฮ-้ถนนนานกิง-เซ่ียงไฮ ้

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมที่พกั 

เดินทางสู่ เมืองอู่เจ้ิน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) น าท่าน ล่องเรือเมือง

โบราณริมน ้ าอู่เจ้ิน  ชมเมืองโบราณที่อนุรักษ์และคงสภาพบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการ

แกะสลักไม้ตามหน้าต่าง หรือการแกะสลักหินที่มีความประณีตงดงาม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของชาวเมืองอูเจ้ิน เมืองที่ได้ช่ือว่า “นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจียง”ที่มีประวัติศาสตร์กว่า 

1,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมน า้บรรยากาศความเป็นเมืองโบราณ และความ

เป็นโมเดิร์นที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว  

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนูขาหมูน ้ าแดงอู่เจ้ิน ปลากุย้หยู

นึง่ซีอ๋ิว กุง้อบกระเทียมกะทะรอ้น ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม หมูย่างเสฉวน พริกยาวสด

เจียว ผกักาดขาวนึง่กระเทียม ผกักวางตุง้เห็ดหอม ซ่ีโครงหมูตุน๋ฮุยซวั 

จากน้ันเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ  ้มหานครแห่งความเจริญรุ่งเร่ืองที่เตม็ไปด้วย

สถานที่ท่องเที่ยว ย่านการค้า และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่มีช่ือเสียงระดับโลก 

จากน้ันน าท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ เป็นย่านช้อปป้ิงเก่าแก่ที่สุดของเซ่ียงไฮ้ตลาดซ้ือ

ขายของกนัคึกคักตั้งแต่ทศวรรษ 1920 ตั้งอยู่ฝั่งผู่ซี กินพ้ืนที่ยาวต้ังแต่ฝั่งตะวันตกของ “เดอะ 

บันด์”ถึง “พีเพิลส ์สแควร์” เป็นแหล่งช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก... 

ค า่    บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Ooding Top Quality Seafood บริการท่าน

ดว้ย “เมนูซีฟู้ดบุฟเฟ่ต”์ ชื่อดงั 

ทีพ่กั INTERCONTINENTAL SHANGHAI JING’AN หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง  (4)  

เซ่ียงไฮ-้หาดไว่ธาน-อุโมงคเ์ลเซอร-์เซ่ียงไฮท้าวเวอร-์ตลาดเฉินหวงัเมีย่ว- 

 ERA INTERSECTION OF TIME-เซ่ียงไฮ ้

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

เดินทางสู่ หาดไว่ธาน สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจ้าพ่อเซ่ียงไฮ้ อกีทั้งยังตั้งอยู่ใกล้

กบัถนนนานกงิ ถนนคนเดิน ที่มีช่ือเสียงของเซ่ียงไฮ้ ถือว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนม

ต่างๆมากมาย นอกจากน้ันทา่นยังสามารถมองเหน็วิวของหอไข่มุก ซ่ึงเป็นสญัลักษณ์อนัโดด

เด่นของเมืองเซ่ียงไฮ้อกีด้วย  จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ อุโมงคเ์ลเซอร ์ อุโมงค์ลอดแม่น า้สาย

แรกในประเทศจีน น าทา่นตื่นตาไปกบั เทคโนโลยีแสง ส ี เสยีงที่สวยแปลกตา เหมือนน าทา่น

หลุดออกมาอยู่ในโลกแห่งอนาคตเลยทเีดียว  จากน้ันน าทา่นขึ้นชมวิวทวิทศัน์ของมหานครแห่ง

ความเจริญรุ่งเรือง ณ เซ่ียงไฮท้าวเวอร ์ ตึกที่ถูกสร้างข้ึนเคียงคู่กบัตึกระฟ้าที่เคยสูงที่สดุในจีน

มาก่อน อย่างตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซ่ียงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซน็เตอร์ (ตึกSWFC) 

ซ่ึงปัจจุบันครองต าแหน่งตึกที่สูงที่สดุในจีน 

กลางวนั   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ดว้ย “เมนูสุกี้ หมอ้ไฟท่านละ  1 หมอ้” 

ทีป่ระกอบไปดว้ย เนื้ อหมู เนื้ อปลา เนื้ อกุง้ป่น ลูกช้ินปลาหมึก ทองมว้นหมู เห็ดรวม ผกัรวม 

รากบวั ฟองเตา้หู ้วุน้เสน้ บะหมี ่เก๊ียวไสห้มู ผกักาดขาว 

น าทา่นเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวงัเมีย่ว ตลาด 100 ปี ที่ต้ังอยู่ใกล้ๆกบับริเวณของสวน

อี้หยวน ตลาดที่เตม็ไปด้วยความเก่าแก่ของวัฒนธรรมดังเดิมของชาวจีนที่ยังคงเกบ็รักษาไว้

เป็นอย่างดี ท่านสามารถเดินเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมือง ของที่ระลึก นานาชนิด นอกจากน้ันที่น่ียัง

มีเสี่ยวหลงเปาสูตรพ้ืนเมืองที่มีช่ือเสยีงอกีด้วย จากน้ันน าท่านชม ERA INTERSECTION OF 

TIME ชมโชว์อันตระการตา ตื่นเต้น สวยงาม ชมการขับมอเตอร์ไซด์ 4 คัน ในลูกโลกเหล็ก

และม ีช่ือเสยีงคณะหน่ึงใน ประเทศจีน  

ค า่ บริการท่านดว้ย เทปันยากิ เมนูอาหารที่ท่านจะไดเ้ห็นกรรมวิธีการปรุง

อาหารแบบญี่ปุ่นโดยจะมีการน าวตัถุดิบต่างๆย่างบนกระทะเหล็กขนาดใหญ่ ท่านจะได้

เพลิดเพลินไปกบัการท าอาหารของเชฟ (ส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนื้ อบริการดว้ยเมนูซีฟู้ด) 

ทีพ่กั    INTERCONTINENTAL SHANGHAI JING’AN หรือเทียบเท่า 



วนัทีห่า้ของการเดินทาง     (5)  

เซ่ียงไฮ-้เมืองเก่าเทียนจ่ือฟาง- FLORENTIA OUTLET SHANGHAI- 

สนามบินเซ่ียงไฮ-้สนามบนิสุวรรณภูมิ  

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมที่พกั 

น าท่านเยือน เมืองเก่าเทียนจ่ือฟาง ย่านสุดชิคของมหานครเซ่ียงไฮ้ ที่รวบรวม 

แหล่งช้อปป้ิง ร้านอาหาร ผับบาร์ มากมาย จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ FLORENTIA OUTLET 

SHANGHAI ให้ท่านอิสระกับการเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก เช่น PRADA GUCCI 

BURBERRY BVLGARI เป็นต้น 

กลางวนั  ขอน าท่านรบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ปลา

ตาเดียวนึง่ซีอ้ิวกุง้อบน ้ าแดงเซ่ียงไฮ ้ เป็ดทอดเซ๊ียะเหมิน หอยหลอดใหญ่นึง่กระเทียม ไก่

บา้นอบหมอ้ดิน กา้มปูผดัหน่อไมจี้น เห็ดหอมผดัไฟแดง ผดัผกัตามฤดูกาล ซ่ีโครงหมูตุ๋น

สมุนไพร 

จนได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินสนามบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง เพ่ือเตรียมตัว

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

       17.20 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทยโดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์  

                          เที่ยวบินท ีTG665  

21.00 น.  เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ

อากาศ เวลา และสายการบิน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ เมนูอาหาร และ

ภัตตาคาร อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลาเดินทาง 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทางขั้นต า่ 15 ท่าน หากผูเ้ดินทางอยู่ระหว่าง 10-14 ท่าน เพิม่ท่านละ 5,000 บาท **  

       

         
  

 

 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ทัว่ไป สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 57,900.-  55,900.-  56,900.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   55,900.- 53,900.- 54,900.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 53,900.- 51,900.- 52,900.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 51,900.- 49,900.- 50,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ   12,000.-  12,000.- 12,000.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  16,000.- 16,000.- 16,000.- 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=355&PeriodID=708


   

   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 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 559 559 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   539 539 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 519 519 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 499 499 

พกัเดีย่ว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   120 120 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   399 399 

  

-  โปรแกรมนี้ สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทศันาจร ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าวีซ่าประเทศจีน 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง 

6. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  2,000,000.- บาท 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก 

 

การยกเลิก  :   

 กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

 

 

หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่ม

สรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทา่นผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่การทอ่งเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ

บางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับทา่นที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 



5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) 

โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางทา่นอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้

ร่วมเดินทางทา่นอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ทา่น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์

อื่นทดแทนหากทา่นต้องการ 

9. ในกรณีที่ทา่นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  10 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือ

ตัว๋เคร่ืองบินเทา่น้ัน เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่

ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

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

ก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์น้ันๆ หากทา่นผู้เดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออก

เดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน 

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

ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ทา่นมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ

บิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ี

เพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของทา่นให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของ

สถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่

ทอ่งเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่น 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิข้ึนแก่ทรัพย์สนิของทา่น อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทอ่งเที่ยวเอง 

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

คณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 



18. ต าแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่

ทา่นและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทา่นได้เดินทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการยืน่ขอวีซ่าจีน ประเภทท่องเที่ยว 

1. พาสปอร์ต (ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน) 

2.รูปถ่าย 2 น้ิว 2 ใบ (48 มม. X 33 มม.)  (พ้ืนหลังขาวเทา่นั้น เหน็ใบหน้า/เหน็หูชัดเจน ไม่ย้ิมเหน็ฟัน ไม่สวมเคร่ืองประดับ ไม่สวมเสื้อแขนกุด เสื้อสขีาว-สอี่อน ชุดครุย และชุด

ข้าราชการ) 

3. ส าเนาหน้าพาสปอร์ต 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

5. ส าเนาบัตรประชาชน 

6. ส าเนาการเปล่ียนช่ือ (ถ้ามี) 

7. ส าเนาหน้าวีซ่าจีนคร้ังล่าสุด (หากมี) 

8. ใบจองโรงแรม ระบุช่ือผู้จอง วันที่เข้าพักและวันที่ออก (ทางบริษัทจัดเตรียมให้) 

**กรณีที่ต้องการพักกบัเพ่ือนหรือญาติในจีนต้องแนบจดหมายเชิญพร้อมส าเนาหน้าพาสปอร์ตและส าเนาหน้า Resident Permit ของผู้เชิญ ถ้าหากผู้เชิญเป็นคนจีน ให้ถ่ายส าเนาบัตรประชาชน

คนจีน** 

9.กรณีที่ผู้ต้องการขอวีซ่าจีนไม่ได้มาขอด้วยตัวเอง ผู้สมัครขอวีซ่าต้องเขียน ใบมอบอ านาจ(ภาษาองักฤษ) พร้อมกบัส าเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มาย่ืนแทน  

กรณีผูเ้ดินทางเป็นเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เอกสารทีต่อ้งใชเ้พิม่: 

1.ส าเนาสตูิบัตร 

2.ส าเนาบัตรประชาชนพ่อและแม่ หากพ่อและแม่ไม่ได้เดินทางพร้อมกบัเดก็ ต้องเขียนใบยินยอมอนุญาตให้เดก็เดินทางออกนอกประเทศและระบุช่ือผู้ที่เดินทางพร้อมกับเดก็ พร้อม

ทั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจน  

**ในแบบฟอร์มหัวข้อที่4.3พ่อและแม่ต้องเซน็ช่ือก ากบัพร้อมลายเซน็ หรือประทบัน้ิวมือเดก็**  

โปรดแสดงใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล ใบหย่า ใบอุปการะเล้ียงดูบุตร ใบมรณะบัตร หรืออื่นๆ(ถ้ามี) 

ตวัอย่างรูปถ่ายทีถู่กตอ้ง 
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