
 
 

                                            

 
 

 
 
 

อิมเมจ ฮอลิเดย ์ขอน ำท่ำนเดินทำงสูด่ินแดนสุดยอดอำรยธรรมในต ำนำน 

เยอืนแผ่นดินถ่ินมงักร แหล่งอำรยธรรมโบรำณอำยุกว่ำพนัปี ชมกำยกรรมปักก่ิงเลื่องช่ือ 

ชมควำมยิง่ใหญ่ ก ำแพงเมืองจนี 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก พระรำชวงักูก้ง  

หอฟ้ำเทียนถำน – พระรำชวงัฤดูรอ้นชอ้ปป้ิงตลำดรสัเซียและถนนหวงัฝูจิง่  

อิ่มอรอ่ยกบัอำหำรจนีเลิศรสที่คดัสรรมำเป็นอยำ่งดี  

เดินทำงโดยสำยกำรบินไทย พรอ้มที่พกั อำหำรและกำรบริกำรสุดประทบัใจ...แลว้คุณ…จะรกัเรา 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง   10-14 / 24-28 ม.ค. / 7-11 / 21-25 ก.พ. 2018 

วนัแรกของกำรเดินทำง      (1) กรุงเทพ ฯ – ปักก่ิง (สำธำรณรฐัประชำชนจนี)  

20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร ์สายการบิน 

  ไทย แอรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย ์คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 
23.59 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักก่ิง สำธำรณรฐัประชำชนจนี โดยสำยกำรบิน ไทยแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG 674 
 

วนัที่สองของกำรเดินทำง  (2)     ปักก่ิง - จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระรำชวงักูก้ง –หอฟ้ำเทียนถำน - กำยกรรมปักก่ิง 
05.40 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคารเพ่ือรบัประทานอาหารเชา้ 
เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู โจก๊ไข่เยี่ยวมำ้ เก๊ียวซ่ำ ปอเป๊ียะทอด ซำลำเปำไส้

หมู ฮะเก๋ำ ซำลำเปำไสค้รีม ขนมจบีไสห้มู ปำท่องโก๋ ซ่ีโครงหมูน่ึงเตำ้ซ่ี ผดัผกัคะนำ้ 
จากน้ันน าท่านชม จตัุรสัเทียนอนัเหมิน ซ่ึงจตุัรสัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและเป็นศูนยก์ลางของกรุงปักก่ิง สถานท่ี

จัดพิธีฉลองเน่ืองในโอกาส วันส าคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม หอท่ีระลึกท่าน

ประธานเหมาเจ๋อตุง   
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จากน้ันน าท่านสู่ พระราชวงัตอ้งหา้ม พระรำชวงักูก้ง หรือ THE FORBIDDEN CITY สรา้งข้ึนในค.ศ.1406 
ในสมยัจกัรพรรดิ หยงเล่อ มีต าหนักใหญ่เล็กรวม 9,999 หอ้ง เป็นท่ีประทบัและว่าราชการของจกัรพรรดิ 24 

พระองค ์ในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงชมโบราณสถานและส่ิงก่อสรา้งอันทรงคุณค่าทางประวติัศาสตรแ์ละ

การเมือง  
 
 
 
 
 

 

 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร ปลำกุย้หยูน่ึงซีอิ๋ว ห่ำนย่ำงกวำงตุง้ ผัดไก่บำ้นไฟแดง ซ่ีโครงหมู

ทอดกระเทียม กุง้อบวุน้เสน้ ขำหมูเยอรมนั เตำ้หูท้รงเครื่อง ผดัคะนำ้ ซุปเป็ดตุน๋ฟักเขียว  

บ่ำย  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หอฟ้ำเทียนถำน ตั้งอยู่ทางทิศ
ใต้ของกรุงปักก่ิง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 273 เฮกตาร์ เป็น  
สถานซ่ึงจกัรพรรดิแห่งราชวงศม์ิง และราชวงศชิ์งใชเ้ป็นท่ี

บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเขา้ฤดูหนาวถึงเดือนอา้ย
ตามจนัทรคติทุกปี พระจกัรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระ
ราชพิธีบวงสรวงท่ีนัน่เพ่ือใหก้ารเก็บเก่ียวไดผ้ลอุดม หอ

บวงสรวงเทวดาฟ้าซ่ึงในสมยัราชวงศ์ ภายในบริเวณหอ

ฟ้าเทียนถาน ประกอบดว้ยต าหนักฉีเหนียนเต้ียน ลาน

หยวนชิว และต าหนักหวงฉงอ่ี ซ่ึงต าหนักน้ีลอ้มรอบดว้ยก าแพงเต้ียๆ ก าแพงน้ีสรา้งถูกตอ้งตามหลกัวิชาวา่ดว้ย

เสียง จึงสะทอ้นเสียงไดจ้นเป็นท่ีเล่ืองลือ เมื่อสองคนยืนอยู่ท่ีก าแพงคนละฟาก  คนหน่ึงพูดใส่ก าแพงเบา ๆ อีก
คนหน่ึงเอาหแูนบกบัก าแพง ก็จะไดย้ินเสียงพดูจากฝ่ายตรงกนัขา้ม  
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ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย ปลำกุย้หยูน่ึงซีอิ๋ว กุง้ทอดพริกเกลือ หอยเชลลอ์บวุน้เสน้ 

ไก่อบกระเทียม เปำฮือสดกระทะรอ้น คำกิอบถัว่ลิสง เตำ้หูท้รงเครื่อง หมอ้ดินผักกำดขำว กะเพำะหมู

ตุน๋เหยือ่ไผ่ 

หลังอำหำรค ำ่ น าท่านชม โชวก์ำยกรรมปักก่ิง ชมความมหัศจรรยข์องชาวจีนท่ีมีช่ือเสียงดา้นการแสดง

กายกรรมใหทุ้กท่านไดป้ระทบัใจ 
 
 
 
 
 

 
 
ที่พกั   Renaissance Beijing Wangfujing Hotel หรือเทียบเท่ำ 

  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่สำมของกำรเดินทำง     (3)      ศูนยวิ์จยัทำงกำรแพทย ์– วดัลำมะ – พระรำชวงัฤดูรอ้น – ถนนหวงัฝู่ จิง่  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
น าท่านชม ศูนยวิ์จยัแพทยแ์ผนโบรำณ(นวดฝ่ำเทำ้) ฟังการบรรยายแพทยแ์ผนโบราณท่ีมีมาตั้งแต่โบราณ

และการส่งเสริมใชส้มุนไพรท่ีมีมานานนับพนัปีของจีน น าท่านชม พระรำชวงัหยงเหอกง ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบั

ขององคช์ายส่ีในสมยัราชวงคชิ์งต่อมาไดย้กใหเ้ป็น วดัลำมะ ชมพระพุทธรูปยืนซ่ึงท าดว้ยไมจ้นัทรต์น้เดียว ซ่ึง

มีความสูงถึง 26 เมตรเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 8 เมตร เป็นพระยืนไมท่ี้สูงท่ีสุดในโลก 
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เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย ปลำกะพงทอด ขำหมูร  ำ่รวย หมูอบน ้ำแดงรวม

เห็ดหอม เป็ดทอด กุง้ทอดพริกเกลือ หมอ้ดินอบมะเขือยำว เอนหอยผดับรอกโคลี ผดัผกัตำมฤดูกำล   

น าท่านเดินทางสู่  พระรำชวังฤดูรอ้น หรือ“อ้ี เหอ หยวน”แปลว่าอุทยานเพ่ือพลานามยัอนัผสมกลมกลืน

กนัไดด้ว้ยดี สรา้งขึ้ นประมาณ 800 ปี ในสมยัราชวงศจ๋ิ์น แต่ผูท่ี้ท าใหส่ิ้งก่อสรา้งน้ีสวยงามเป็นท่ีเล่ืองลือ คือ

พระนางซูสีไทเฮาแห่งราชวงศชิ์ง ชมความงดงามของทะเลสาบคุนหมิง ซ่ึงเกิดจากแรงงานคนขุดขึ้ นมา แลว้เอา  

ดินท่ีขุดพูนขึ้ นไปเป็นเนินเขาขา้งทะเลสาบน้ันเอง ผู ้สรา้งคือฮ่องเตเ้ฉียนหลงใชใ้นการฝึกซอ้มทัพเรือ ชม

ระเบียงท่ียาวท่ีสุดในโลกกวา่ 700 เมตร และเรือหินอ่อนท่ีสรา้งขึ้ นโดยใชง้บประมาณของกองทหารเรือ    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยสุก้ีหมอ้ไฟจกัรพรรดิ  

 หลงัอำหำรค ำ่ น าท่านสู่ ถนนหวงัฟูจิ่ง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางส าหรบัการชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของเมืองหลวง

ปักก่ิงรวมทั้งหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัต่างๆ ศูนยก์ลางความบนัเทิงมากมาย เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
ที่พกั   Renaissance Beijing Wangfujing Hotel หรือเทียบเท่ำ 

 

  
 

 

 

 

 
 
วนัที่สี่ของกำรเดินทำง   (4)   สนำมกีฬำรงันก-รำ้นหยก-ก ำแพงเมืองจนีด่ำนจวีหยงกวน –THE PALACE 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
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น าท่าน ผ่ำนชมและถ่ำยรูปหนำ้ สนำมกีฬำโอลิมปิครงันก สนามกีฬาโอลิมปิครงันก ออกแบบโดยสถาปนิก

ชาว สวิสเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงั

ของโลก “โคลอสเซ่ียม” พยายามให  ้ เอ้ืออ านวยต่อส่ิงแวดลอ้ม ใน

สนามจุได9้1,000 ท่ีนัง่ ใชจ้ดัพิธีเปิด- ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก 2008 

มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั ”รงันก” ท่ีมีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนก่ิง

ไมเ้พดานและผนังอาคารท่ีท าดว้ย วสัดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะ

รูปทรงชามสีแดง ดูคลา้ยกับ พระราชวงัตอ้งหา้มของจีน ซ่ึงใหก้ล่ิน

อายงดงามแบบตะวนัออก ผ่านชมสระว่ายน ้าแห่งชาติ สระว่ายน ้าแห่งชาติ สรา้งขึ้ นเหนือ จินตนาการคลา้ย 

“กอ้นน้ําส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่” ซ่ึง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดุเทฟลอนท าเป็น  โครงร่าง เน้นใช้

พลังงานแสงอาทิตยเ์พ่ือใหดู้เหมือนน้ําท่ีสุด และใชเ้ทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity 

College ท่ีท าใหก้ าแพงอาคารดูเหมือนฟองน ้าท่ีเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลาสามารถตา้นทาน แรงสัน่สะเทือนจาก

แผ่นดินไหวได ้ น าท่านแวะชม หยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีนใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือก าไรหยก
แหวนหยกหรือผี เซียะสตัวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย  ปลำกะพงน่ึงสำมสี กุง้ทอดซอสเสฉวน ขำหมูน ้ำ
แดง เน้ือเป็ดผดัเห็ดปำ เอนหอยเชลลผ์ดัรวมเห็ด หมอ้ไฟเห็ดหูหนูด ำ หมูตม้เผด้ ผดัคะนำ้กวำงตุง้ ซุป

เห็ดรวมมิตร  

 น าท่านเดินทางสู่ ก ำแพงเมืองจีน ด่ำนจวียงกวน สมัผัสกบัความมโหฬารและความยิ่งใหญ่ของก าแพงมรดก
โลกท่ีสรา้งดว้ยเลือดเน้ือและชีวิตของผูค้นนับลา้นในสมยัจกัรพรรด์ิฉินซีฮ่องเต ้ซ่ึงยงัคงครองความยิ่งใหญ่จน

ปัจจุบนั เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลก สถานท่ีแห่งน้ีท่านจะไดส้มัผัสก าแพงเมืองจีนอย่างถึงจุดสูงสุด 
และพรอ้มกับวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามท่านจะไดเ้ห็นส่ิงมหศัจรรยห์น่ึงในเจ็ดของโลกในยุคกลาง  ท่ีสรา้งขึ้ นดว้ย
แรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาวกว่า 6,350 ก.ม.ก่อสรา้งขึ้ นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน 
โดยเมืองต่างๆ แต่เม่ือจกัรพรรด์ิจ๋ินซี ผูร้วบรวมปร ะเทศจีนใหเ้ป็นปึกแผ่นไดค้รองแผ่นดิน จึงสัง่ใหเ้ช่ือมก าแพง
เมืองต่างๆเขา้ดว้ยกัน ตัวก าแพงสูง 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร ว่ากนัว่า ถา้น าวสัดุท่ีใชก้่อสรา้งก าแพงแห่งน้ีมา
สรา้งก าแพงท่ีมีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร   

 
 
 
 
 
 
 
ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เศรษฐีชำวบำ้น บริกำรท่ำนดว้ยเมนูเป็ดปักก่ิง ปลำตำเดียวน่ึงซีอ๊ิว กุง้

สองรส หอยนำงรมอบวุน้เสน้ ไก่ยำ่งฮ่องกง ผกักำดขำวอบวุน้เสน้ เป็นตน้ 
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น าท่านสู่ THE PLACE แหล่งชอปป้ิงท่ีใหม ่ท่ีวยัรุ่นนิยมเดินในยามค า่คืนและจุดน่าสนใจท่ีสุดของสถานท่ีแห่งน้ี

ก็คือ จอ LCD ท่ียาวท่ีสุดในโลกบนหัวตลาดทางเดินถนนชอ้ปป้ิงเมื่อดูในยามค า่คืนจะมีความรูสึ้กถึงความ

อลงัการและความแปลกใหม ่

ที่พกั   Renaissance Beijing Wangfujing Hotel หรือเทียบเท่ำ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง    (5)      ตลำดรสัเซีย - สนำมบิน - กรุงเทพฯ  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
น าท่านสู่ ตลำดรสัเซีย ซ่ึงช่ือ “ตลำดรสัเซีย” มีท่ีมาจากตอนท่ีสหภาพโซเวียตล่มสลายใหม่ๆ คนรสัเซียจะ
เดินทางเขา้มาหาซ้ือสินคา้กนัท่ีน่ีมากเพ่ือน าไปขายท าก าไรท่ีรสัเซีย แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยู่บนถนนยาวกว่า 400 

เมตร ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมดงั อาทิ หลุยสว์ิตตอง, พราดา้, เฟอรร์ากาโม, เวอรซ์าเช่  
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย หมูแดงกวำงตุง้ ห่ำนย่ำงฮ่องกง ปลำตำเดียวน่ึง

ซีอิ๋ว ซ่ีโครงหมูอบฟักทอง กุง้ทอดกระเทียม ขำเป็ดทรงเครี่อง ออส่วนเตจ้ิ๋ว เตำ้หูช้ำวแคระ ผดัผกัตำม

ฤดูกำล เป็ดตุน๋เห็ดชำ  

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน..... 
17.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ฯ  โดย สายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG 615 

21.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

อตัราค่าบริการ ออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านข้ึนไป 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลกูคำ้ปกติ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

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

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

พกัเดี่ยวเพิม่ 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)ลด 

55,900.- 

53,900.- 

50,900.- 

47,900.- 

11,000.- 

17,000.- 

    54,900.- 

52,900.- 
49,900.- 
46,900.- 
11,000.- 

    17,000.- 

54,900.- 

52,900.- 

49,900.- 

46,900.- 

11,000.- 
17,000.- 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 
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ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทำ่น) 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิ่ม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

549 

529 

499 

469 

110 

379 

549 

529 

499 

469 

110 

379 
- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกสว่นลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 
 
อตัรำน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ตัว๋กรุป๊) โดยสายการบินท่ีระบุตามรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืน (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายกร หรือระดบัเดียวกนั 
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศจีน 
 ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี,  
 มคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุในวงเงิน 

300,000 บาท 
อตัรำน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ( 20 กิโลกรมัต่อท่าน ) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  

  “กำรจอง” กรุณาช าระมดัจ า ท่ำนละ 20,000 บำท  
 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบญัชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

         ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรายวนั 
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            หรือ ธนาคารกรุงไทย  สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1   บญัชีกระแสรายวนั  

 “กำรจำ่ยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั 

 
หมำยเหตแุละเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคนส่วน

ใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายในคณะทวัร ์ฯลฯ 

ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ

ท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุป

ร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทัวร์คณะ

ส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ให้

บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น 

ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเสน้ทาง 

ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหแ้ก่ลูกคา้ท่าน

ต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง

ไม่น้อยกว่า 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัรอ์ื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง    30 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราคา่บริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้ันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัว

ของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการ

ท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ี

ก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายนืยนัส าหรบัการออกเดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือ

ช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรบัเปล่ียนรายการ

http://line.me/ti/p/@lnl2257b
tel:0866888081
http://imageholidays.com/


 
 

ท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หาก

ท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้

ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่า

เขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียนรายการเพื่อใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมี

เหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัท

ฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึ้ นแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม 

และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได ้โดยท่านสามารถ

เลือกใชข้องก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่

ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ี

สายการบินจดัใหม้า 

 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยนิดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไปท่องเท่ียว

พกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 
***เอกสำรยืน่วีซ่ำ และแบบฟอรม์ยืน่วีซ่ำอยูห่นำ้ถดัไป*** 
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แบบฟอร์มข้อมูลวีซ่าประเทศจีน 
ข้อมูลส่วนตัว  **กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ 
ชื่อ : …………………………………………………....………………........ นามสกุล : ………………………………………………………………........................ 
เพศ   ชาย   หญิง  วันเกิด : …………………………………………….. สัญชาติ : …………………………………….......................................... 
สถานที่เกิด (เมือง/จังหวัด/ประเทศ) : ………………………………….......... เลขประจ าตัวประชาชน : …………………………............................. 
เลขหนังสือเดินทาง : ……………………………........ ออกวันที่ : …………………………............. หมดอายุวันที่ : ……………………….................... 
อาชีพปัจจุบัน :       นักธุรกิจ/ค้าขาย    พนักงานบริษัท  นักเรียน/นักศึกษา    อาชีพส่วนตัว   ว่างงาน 
      เกษียณ    ข้าราชการ   อ่ืนๆ……………….. 
ระดับการศึกษา :    สูงกว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี   อ่ืนๆ ……………………… 
ชื่อสถานที่ท างาน/ศึกษา : ........…………………………………………………………. เบอร์โทรศัพท์ : …………………………………............................ 
ที่อยู่สถานที่ท างาน / ศึกษา : ………………………………………………………………………………………………………………...................................... 
……………………………………………………………………......................................... รหัสไปรษณีย์ : …………………………………………………………. 
ที่อยู่ปัจจุบัน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………....................................... 
……………………………………………………………........................................……… รหสัไปรษณีย์ : …………………………………………………………. 
เบอร์โทรศัพท์ : …………………………………………………………….........................อีเมล์ : …………………………………………………….................... 
สถานภาพ :      โสด     สมรส     หย่า     หม้าย    อ่ืนๆ………………..................... 
สมาชิกในครอบครัว ( บิดา,มารดา,บุตรฯ) 
ชื่อ : ………………………………………………………………………………………............................... สญัชาติ : ………………………………………........... 
อาชีพ : …………………………………………......................... ความสัมพันธ์ : ……………………………...............................................................… 
ชื่อ : …………………………………………………………………………………………............................. สัญชาติ : ………………………………………........... 
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อาชีพ : …………………………………………......................... ความสัมพันธ์ : ………………………………............................................................... 
**บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน** 
ชื่อ : ……………………………………….............................……………………… เบอร์โทรศัพท์ : ………………………….............................................  
ความสัมพันธ์ : ............…………………………………………….. 
ข้อมูลการเดินทาง 
วัตถุประสงค์ :  ท่องเที่ยว   ศึกษาดูงาน    ติดต่อธุรกิจ    ต่อเรื่องไปประเทศอ่ืน   อ่ืนๆ.......................  
มีใครออกค่าใช้จ่ายให้หรือไม่     ออกค่าใช้จ่ายเอง    บุคคลอื่น ………………………………………………………………............................... 
ประเทศที่เดินทางไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา............................................................................................................................. ....................  
............................................................................................................. ............................................................................. ........................ 

***กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 
 
 
 

เอกสารประกอบการยืน่ขอวีซ่าจีน ประเภทท่องเที่ยว 

1.  พาสปอรต์ (ตอ้งมีอายุอยา่งนอ้ย 6 เดือน) 

2. รูปถ่าย 2 น้ิว 2 ใบ(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 าเนาหน้าพาสปอรต์และ ส าเนาหนา้ 

 Resident Permit ของผูเ้ชิญ ถา้หากผูเ้ชิญเป็นคนจีน ใหถ่้ายส าเนาบตัรประชาชน คนจีน** 

9. กรณีท่ีผูต้อ้งการขอวีซ่าจีนไมไ่ดม้าขอดว้ยตวัเอง ผูส้มคัรขอวีซ่าตอ้งเขียน ใบมอบอ านาจ(ภาษาองักฤษ) พรอ้มกบั

 ส าเนาบตัรประชาชนของผูท่ี้มายื่นแทน 

กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 18 ปี เอกสำรที่ตอ้งใชเ้พิ่ม: 

1. ส าเนาสูติบตัร 

2. ส าเนาบตัรประชาชนพ่อและแม ่หากพ่อและแม่ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบัเด็ก ตอ้งเขียนใบยินยอมอนุญาตใหเ้ด็ก

 เดินทาง ออกนอกประเทศและระบุช่ือผูท่ี้เดินทางพรอ้มกบัเด็ก พรอ้มทั้งจุดประสงคใ์หช้ดัเจน  

 **ในแบบฟอรม์หวัขอ้ท่ี4.3พ่อและแมต่อ้งเซ็นช่ือก ากบัพรอ้มลายเซ็น หรือประทบัน้ิวมือเด็ก**  

 โปรดแสดงใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล ใบหยา่ ใบอุปการะเล้ียงดูบุตร ใบมรณะบตัร หรืออ่ืนๆ(ถา้มี) 
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ตวัอย่างรูปถ่ายทีถู่กตอ้ง 
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