
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  น ำท่ำนเยือนดินแดนมังกร ณ ประเทศจีน ขึ้นชมแลนด์มำร์ค
แห่งใหม่ของมหำนครเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ทำวเวอร์  ย้อนเวลำกับสู่อดีต
ไปกับ หมู่บ้ำนน้ำโบรำณโจวจวง-ถนนเหอฝังเจีย-ล่องเรือทะเลสำบ
ซีหู พร้อมไฮไลท์ หำดไว่ธำน-วัดพระหยกขำว-ถนนนำนกิง-ตลำด
เฉินหวังเมี่ยว พร้อมเสิร์ฟควำมอร่อยด้วยอำหำรท้องถ่ินหลำกเมนู 
คัดสรรท่ีพกัพร้อมบรกิำรระดับ Deluxe Class แสนพเิศษเฉพำะคุณ 

                                        อิมเมจ ฮอลิเดย์  แล้วคุณ...จะรกัเรา    

     

ก าหนดการเดินทาง 11 – 15 เมษายน 2563 

https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=3241&PeriodID=11600
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วันแรกของการเดินทาง   (1)  
สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 
เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย แอรเ์วย ์พบเจ้ำหน้ำของบริษัทฯ รอต้อนรับ 

 
วันทีส่องของการเดินทาง  (2)  

สนามบินเซีย่งไฮ้ –  สวนอีห้ยวน – ตลาดเฉินหวังเมีย่ว – โจวจวง – หงัโจว 

00.30 น. ออกเดินทำงสู่มหำนครเซี่ยงไฮ้ สำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยสำยกำรบิน
ไทย แอร์เวย์ เท่ียวบนิท่ี TG 662 

05.45 น. เดินทำงถึง สนามบินเซีย่งไฮ้ ผู่ตง สาธารณรฐัประชาชนจีน หลังผ่ำนพิธี
กำรตรวจคนเข้ำเมอืงและศลุกำกร พร้อมตรวจเช็คสมัภำระกระเปำ๋เรียบร้อย   

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม ROYAL CENTURY HOTEL 
SHANGHAI บรกิารท่านด้วยเมนูบุฟเฟต์ 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไปยัง สวนอีห้ยวน สวนขนำดใหญท่ี่ใช้เวลำสร้ำงนำนกว่ำ 19 ป ี
สร้ำงเมื่อปีค.ศ. 1559 ได้ขึ้นชื่อว่ำเป็นสวนท่ีสวยท่ีสดุในแถบตอนล่ำงของแม่น้ำแยงซี จำกนั้น
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ตลำด 100 ปี ท่ีต้ังอยู่ใกล้ๆกับบริเวณของสวนอ้ีหยวน 
ตลำดท่ีเต็มไปด้วยควำมเก่ำแก่ของวัฒนธรรมด้ังเดิมของชำวจีนท่ียังคงเก็บรักษำไว้เป็นอย่ำงดี 
ท่ำนสำมำรถเดินเลือกซื้อสนิค้ำพื้นเมอืง ของท่ีระลึกนำนำชนิด  

 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ปลาตาเดียวน่ึง

ซอ๊ิีว ห่านย่างฮ่องกง หมูแดงกวางตุ้ง ผัดผักแก้ว ซุปประจ าวัน ฮะเก๋า ขนมจบี ซาลาเปาหมู
แดง ซาลาเปาไส้ไหล ก๋วยเตีย๋วหลอดไส้กุ้ง เกีย๊วซา่ ข้าวผัด  

 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง โจวจวง เมืองเล็กๆ ในมณฑลเจียงซู ท่ีนี่เป็นเมืองท่ี
ได้รับขนำนนำมว่ำเป็น “เมืองแห่งสำยน้ำ” น ำท่ำนเยี่ยมชม หมู่บ้านน้าโบราณโจวจวง พร้อม
ล่องเรือสมัผัสวิถีชีวิตของชำวจีนในอดีตท่ีผูกพันอยู่กับสำยน้ำแห่งนี้ 

 
ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู หมูแดงกวางตุ้ง ห่าน

ย่างฮ่องกง ปลากระพงน่ึงซอ๊ิีว ขาหมูโจวจวง หมูสันในทอดพรกิเกลือ กุ้งผัดตะไคร ้หม้อไฟ
ดอกกะหล่าหนวดปลาหมึก หมูผัดพรกิยาวสด คะน้าไฟแดง ซุปประจ าวัน 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู ่เมืองหงัโจว (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช.ม.) เมอืงหลวงเก่ำ
ของรำชวงศซ์่งใต้ 

ทีพ่ัก    SHERATON GRAND HANGZHOU BINJIANG หรอืระดับเทยีบเท่า 
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วันทีส่ามของการเดินทาง  (3)  

หงัโจว – วัดหลิงอ่ินซื่อ – MEIJIAWU TEA VILLAGE – ล่องเรอืทะเลสาบซหี ู– ถนนเหอ
ฟังเจยี – โชว์ราชวงศซ์ง่ – หงัโจว  

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู ่วัดหลิงอ่ินซื่อ น ำท่ำนต่ืนตำกับหินแกะสลักเปน็รูปพระพุทธรูปไมซ่้ำ

กันมำถึง 470 รูป อีกท้ังยังเป็นท่ีประดิษฐำนพระประธำนศรีศำกยมุณีองค์ใหญ่สูง 20 เมตร 

แกะสลักจำกไม้กำรบูร 24 ท่อน เลียนแบบพระพุทธรูปในสมยัรำชวงศถั์ง เปน็พระพุทธรูปปำง

นั่งสมำธิ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองจีนอีกด้วย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ MEIJIAWU TEA VILLAGE 

เยี่ยมชมไร่ชำอันเขียวชอุ่มท่ีมีชื่อเสยีงของจีนพร้อมท้ังให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติของชำคุณภำพ

ชั้นดีท่ีผ่ำนกำรคัดสรรมำอย่ำงพิถีพิถัน... 

 
กลางวัน   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บรกิารท่านด้วยเมนู ออเดิรฟ์ 4 อย่าง 

ปลากุ้ยหยูน่ึงซอสสายชู ไก่ขอทาน หมูตงพอ เน้ือกุ้งผัดชาหลงจ่ิง เป็ดทอด เป่าอ้ือสดอบเผ็ด
ชา หม้อไฟเหด็รวม ฟองเต้าหูท้อด ทองม้วนผัก ผัดผักฟองเต้าหู ้ น้าแกงนางซง่ 

จำกนั้นน ำท่ำน ล่องเรือทะเลสาบซหีู ดินแดนแห่งไข่มุกของเมืองหังโจว ท่ำนจะได้
สัมผัสกับวิวทิวทัศน์อันงดงำมท่ีล้อมรอบไปด้วยภูเขำเป็นสถำนท่ี ท่ีจักรพรรดิเฉียนหลง แห่ง
รำชวงศ์ชิงโปรดปรำนเป็นอย่ำงมำก จนได้รับกำรขนำนนำมว่ำ “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บน
สวรรค์” 

จำกนั้นน ำท่ำนเยือน ถนนเหอฝังเจีย  ถนนท่ีสะท้อนให้เห็น ประวัติศำสตร์และ
วัฒนธรรมอันเก่ำแก่ของหังโจวได้เป็นอย่ำงดี ปจัจุบันยังคงไว้ซึ่งสภำพด้ังเดิมของสิ่งปลูกสร้ำง
โบรำณ อีกท้ังตลอดแนวทำงเดินสองข้ำงถนนสำยนี้สว่นใหญเ่ปน็ร้ำนค้ำท่ัวไป มสีนิค้ำพ้ืนเมอืง 
และสนิค้ำท่ีระลึก ให้ท่ำนอิสระเดินเลือกซื้อสนิค้ำของฝำกตำมอัธยำศยั... จำกนั้นให้ท่ำนได้ต่ืน
ตำต่ืนใจกับกำรชม โชว์ราชวงศซ์ง่ กำรแสดงท่ียิ่งใหญ่ตระกำรตำไปด้วย แสง ส ีเสยีง เปน็กำร
แสดงที่บอกเล่ำถึงเรื่องรำวประวัติศำสตร์จีนโบรำณสมยัรำชวงศซ์่ง  

ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู กุ้งมังกรอบเนย ปลา
ลวกซอสเสฉวน กุ้งอบวุ้นเส้น หอยเชลล์น่ึงกระเทียม กระเพาะหมูอบเกลือ หมูผัดพริกห่อ
ขนมแป้ง เต้าหูห้ม้อดิน มะเขือไส้หมูสับกะทะรอ้น ผัดผักตามฤดกูาล ซุปตุ๋นเหด็รวม 

ทีพ่ัก    SHERATON GRAND HANGZHOU BINJIANG หรอืระดับเทยีบเท่า 
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วันทีส่ีข่องการเดินทาง   (4)  

หงัโจว – เซีย่งไฮ้ - เซีย่งไฮ้ทาวเวอร ์– อุโมงค์เลเซอร-์ หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง  

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เซีย่งไฮ้ มหำนครท่ีเต็มไปด้วยควำมเจริญรุ่งเรือง จนได้รับ
กำรขนำนนำมให้เปน็มหำนครแห่งมหำอ ำนำจ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช.ม.) 

 
กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บรกิารท่านด้วยเมนู ปลาตาเดยีวน่ึง

ซอ๊ิีว ไก่สับแต้จ๋ิว กุ้งแม่นา้ผดัซอ๊ิีว หมูตุ๋นน้าแดงหม้อดิน ปลาหมึกหม้อไฟ เหด็หลินจือผัด
เอ็นหอย ซฟีู้ดอบวุ้นเส้น ดอกกะหล่าหม้อไฟ ผัดผักตามฤดกูาล ซีโ่ครงหมูตุ๋นขา้วโพด  

 
จำกนั้นขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของมหำนครแห่งควำมเจริญรุ่งเรือง ณ เซีย่งไฮ้ทาวเวอร์ ที่

ชั้น118 ตึกท่ีถูกสร้ำงขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้ำท่ีเคยสูงท่ีสุดในจีนมำก่อน อย่ำงตึก จินเหมำ ทำว
เวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ ซึ่งปจัจุบนัครองต ำแหน่งตึกท่ีสูงท่ีสดุในจีน
และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกด้วยควำมสูงถึง 632 เมตรน ำท่ำนสู่ อุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์ลอด
แมน่้ำสำยแรกในประเทศจีน น ำท่ำนนั่งรถรำง ต่ืนตำไปกับ เทคโนโลยีแสง สี เสยีงท่ีสวยแปลก
ตำ เหมือนหลุดออกมำอยู่ในโลกแห่งอนำคต น ำท่ำนเดินทำงสู่ หาดไว่ทาน เพลิดเพลินกับ
บรรยำกำศ 2 ข้ำงริมแมน่้ำชมตึกท่ีร่วมสมยัอันสวยงำม และเก็บภำพบรรยำกำศริมฝั่ งแมน่้ำ  

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ถนนนานกิง อิสระให้ท่ำนเพลิดเพลินไปกับกำรช้อปปิ้ งบนถนนท่ีมี
ควำมยำวประมำณ 5 กิโลเมตร ท่ีเต็มไปด้วยห้ำงสรรพสินค้ำมำกมำยเป็นย่ำนท่ีคึกคัก และ
ทันสมยัท่ีสดุอีกด้วย  

 

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ขอน าท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
บรกิารท่านด้วย “บุฟเฟ่ต์ซฟีู้ดแบบญีปุ่่น Ooding Top Quality Seafood”  

 

ทีพ่ัก    INTERCONTINENTAL SHANGHAI JING’AN  หรอืระดับเทยีบเท่า 
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วันทีห่า้ของการเดินทาง   (5)  

เซีย่งไฮ้ – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – วัดพระหยกขาว – สนามบินเซีย่งไฮ้  

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น ำท่ำนเดินทำงชมร้ำนกำแฟ STARBUCKS RESERVE ROASTERY ร้ำนกำแฟขนำด
ใหญท่ี่ม ีกำรออกแบบตกแต่งอย่ำงสวยงำม และลงตัว จำกนั้นน ำเดินทำงสู่ วัดพระหยกขาว  
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชำวพุทธในเซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดท่ีนักท่องเท่ียวเข้ำนมัสกำรเป็นจ ำนวน
มำกท่ีสดุ ในป ีค.ศ. 1876 ตรงกับรัชสมยักวำงสฮู่องเต้แห่งรำชวงศช์ิง มพีระภิกษุจำกเกำะผู่ถ่อ
ซำน คือ หลวงพ่อฮุ่ยเกิน ได้เจริญรอยพระถังซัมจ๋ังเดินทำงไปศึกษำพระไตรปิฎก ขำกลับเดิน
ทำงผ่ำนประเทศพมำ่ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปหยกขำวกลับเมือง 5 องค์ ด้วยกัน และได้มอบให้
ชำวเซี่ยงไฮ้ 2 องค์ 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บรกิารท่านด้วยเมนู ปลาเก๋าน่ึงซอ๊ิีว 
หอยเชลล์อบวุ้นเส้น กุ้งใหญ่น่ึงกระเทยีม ซีโ่ครงหมูทรงเครื่อง ขาหมูทอดเยอรมัน ไก่ผัด
พรกิแหง้ บวบน่ึงกระเทยีม   คะน้าผัดกระเทยีม ซีโ่ครงหมูตุ๋นเหด็และฮวยซวั 

 

จำกนั้นน ำท่ำนสู ่สนำมบนิสนำมบนิเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง เตรียมตัวเดินทำงกลับสูก่รุงเทพฯ  

17.20 น. ออกเดินทำงสูป่ระเทศไทย โดยสำยกำรบนิ ไทย แอร์เวย์  
เท่ียวบนิท่ี TG665  

21.15 น. เดินทำงถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ 
 

**************** 
 
หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ
อำกำศ เวลำ และสำยกำรบิน ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ เมนูอำหำร และ
ภัตตำคำร อำจมกีำรเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับช่วงเวลำเดินทำง 
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อัตราค่าบรกิาร 
 

ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าท่ัวไป สมาชิกบตัรหลัก สมาชิกบตัรเสรมิ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 59,900.- 57,900.- 58,900.- 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)   57,900.- 55,900.- 56,900.- 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน   มเีตยีงเสรมิ) 55,900.- 53,900.- 54,900.- 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ไม่มเีตยีงเสรมิ) 53,900.- 51,900.- 52,900.- 

พักเดีย่ว เพิ่มท่านละ   13,000.- 13,000.- 13,000.- 

มต๋ัีวแล้ว ลดท่านละ  15,500.- 15,500.- 15,500.- 

** ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิอ์อกเดินทางข้ันต่า 15 ท่าน 
กรณมีผีู้เดินทางระหว่าง 10-14 ท่าน ทางบรษัิทฯ ขอเรยีกช าระเพิ่มท่านละ 3,000.- บาท ** 

 
อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

1. ค่ำบัตรโดยสำรเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทัศนำจร ตำมท่ีได้ระบุไว้ในรำยกำร  พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่ำท่ีพัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน 
3. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมท่ีได้ระบุไว้ในรำยกำร 
4. ค่ำใช้จ่ำยของมัคคุเทศก์ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับท่ำนในตลอดกำรเดินทำง 
5. ค่ำกระเป๋ำเดินทำง และค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท 

 
อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง 
2. ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่ำน ) 
3. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ค่ำอำหำรท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ ฯลฯ 

4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%   
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เง่ือนไขการช าระเงิน 

 
  “การจอง” กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่านละ 20,000 บาท  

 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
 ช ำระโดยเงินสด 
 ช ำระโดยช่องทำงออนไลน์ผ่ำนทำง www.imageholiday.com  
 ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบัญชี  บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
                     ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที่  639-1-00264-7  บญัชกีระแสรายวัน 
                         หรอื ธนาคารกรุงไทย  สาขายอ่ยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์  เลขที่  081-6-00318-1  บญัชกีระแสรายวัน  

 “การจ่ายส่วนทีเ่หลือ” กรุณำช ำระยอดท้ังหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน 
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คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

 
ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบตัรหลัก สมาชิกบตัรเสรมิ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 579 579 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)   559 559 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน   มเีตยีงเสรมิ) 539 539 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ไม่มเีตยีงเสรมิ) 519 519 

พักเดีย่ว ได้รบัคะแนนเพิ่มท่านละ   130 130 

มต๋ัีวแล้ว ได้รบัคะแนน   424 424 

 
- โปรแกรมนีส้ามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกสว่นลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมทีไ่ด้รบัเปน็ไปตามยอดการช าระจรงิ 
- สมาชิกบัตรเสรมิได้รบัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 
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การยกเลิก  :   กรุณำแจ้งล่วงหนำ้อยำ่งน้อย 30  วันท ำกำร มฉิะนั้น ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจ า 

     กรณยีกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหกั 50% ของอัตราค่าบรกิาร 
    กรณยีกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมด 
 
หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับรกิาร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงท่ีเคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไมน่่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนสว่นใหญ ่เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ด่ืม
สรุำบนรถ, ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดินทำงสว่นใหญ ่

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมอีำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมคีวำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอ่ืนใดอันมใิช่กำรท่องเท่ียว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไมใ่ห้บริกำรแก่ท่ำนท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะ

บำงเสน้ทำงอำจไมส่ะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไมใ่ห้บริกำรแก่ท่ำนท่ีมีเด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) 

โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไมใ่ห้บริกำรแก่ท่ำนท่ีเปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเสน้ทำง ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสทิธิประโยชน์ของท่ำนท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมดัจ ำภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ให้แก่ลกูค้ำท่ำนต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของผู้

ร่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน 
8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณท่ีีมีผู้เดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์

อ่ืนทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 
9. ในกรณท่ีีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน  ขอหกัร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร 

 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน    ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบรกิำร 

10. ในกรณท่ีีท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปล่ียนชื่อ
ต๋ัวเครื่องบนิเท่ำนั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบนิท่ีไมอ่นุญำตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทกุกรณ ีหำกมกีำรยื่นวีซ่ำแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรท่ีท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลสว่นตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่

ถกูต้อง, พกพำสิง่ของผิดกฎหมำย หรือมคีวำมประพฤติสอ่ไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถึงกำรท่ีมไิด้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเท่ียวบนิ 
13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงท่ีประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบ

ก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อต๋ัวหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออก
เดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้น 

14. บริษัทฯ จะสง่ก ำหนดกำรท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไมน่้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเท่ียวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่
ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเท่ียวใด ๆ  ท่ำนมีสทิธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เปน็กรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออก
เดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเปน็หรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน
, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบติัเหตุ, ปญัหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ท้ังนี้เพ่ือ
ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกท่ีสดุ 
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15. สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมท่ีระบุไว้ในเอกสำรของ
สถำนท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนท่ี
ท่องเท่ียวดังกล่ำวได้ โดยมใิช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสยีหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเท่ียวเอง 
17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับ

คณะทัวร์หรือไมก็่ได้ตำมอัธยำศยั 
18. ต ำแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบนิเปน็ไปตำมเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบนิแบบหมูค่ณะของสำยกำรบนิต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ำมำรถเลือกต ำแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดท่ีนั่งให้แก่ท่ำน

และครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีท่ีสดุภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งท่ีนั่งแบบหมูค่ณะท่ีสำยกำรบนิจัดให้มำ 
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีท่ีได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงท่ีเชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่ำนได้เดินทำงไป 
20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และช ำระมดัจ ำแล้ว หมำยถึงทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 
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เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าจนี ประเภทท่องเทีย่ว 

1. พำสปอร์ต (ต้องมีอำยุอย่ำงน้อย 6 เดือน) 

2.รูปถ่ำย 2 น้ิว 2 ใบ (48 มม. X 33 มม.)  (พื้นหลังขำวเท่ำน้ัน เห็นใบหน้ำ/เห็นหูชัดเจน ไม่ย้ิมเห็นฟัน ไม่สวมเคร่ืองประดับ ไม่สวมเสื้อแขนกุด เสื้อสีขำว-สีอ่อน ชุดครุย 
และชุดข้ำรำชกำร) 

3. ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ต 

4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

5. ส ำเนำบัตรประชำชน 

6. ส ำเนำกำรเปล่ียนช่ือ (ถ้ำมี) 

7. ส ำเนำหน้ำวีซ่ำจีนคร้ังล่ำสุด (หำกมี) 

8. ใบจองโรงแรม ระบุช่ือผู้จอง วันท่ีเข้ำพักและวันท่ีออก (ทำงบริษัทจัดเตรียมให้) 
**กรณีท่ีต้องกำรพักกับเพื่อนหรือญำติในจีนต้องแนบจดหมำยเชิญพร้อมส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตและส ำเนำหน้ำ Resident Permit ของผู้เชิญ ถ้ำหำกผู้เชิญเป็นคนจีน ให้ถ่ำย
ส ำเนำบัตรประชำชนคนจีน** 

9.กรณีท่ีผู้ต้องกำรขอวีซ่ำจีนไม่ได้มำขอด้วยตัวเอง ผู้สมัครขอวีซ่ำต้องเขียน ใบมอบอ ำนำจ(ภำษำอังกฤษ) พร้อมกับส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ท่ีมำยื่นแทน  

กรณผีู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เอกสารทีต้่องใช้เพิ่ม : 

1.ส ำเนำสูติบัตร 

2.ส ำเนำบัตรประชำชนพอ่และแม่ หำกพ่อและแม่ไม่ได้เดินทำงพร้อมกับเด็ก ต้องเขียนใบยินยอมอนุญำตให้เด็กเดินทำงออกนอกประเทศและระบุช่ือผู้ท่ีเดินทำงพร้อม
กับเด็ก พร้อมท้ังจุดประสงค์ให้ชัดเจน  

**ในแบบฟอร์มหัวข้อท่ี4.3พ่อและแม่ต้องเซ็นช่ือก ำกับพร้อมลำยเซ็น หรือประทับน้ิวมือเด็ก**  

โปรดแสดงใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล ใบหย่ำ ใบอุปกำระเล้ียงดูบุตร ใบมรณะบัตร หรืออ่ืนๆ(ถ้ำมี) 

ตัวอย่างรูปถ่ายทีถู่กต้อง 
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