
 

 

 

 

 

 

น ำทำ่นเยือนประเทศมหำอ ำนำจ ชมควำมย่ิงใหญ่ พระราชวงักูก้ง  

ตระกำรตำกบั ก าแพงเมืองจีนด่าน จวีหยงกวน ชม จัตุรสัเทียนอนัเหมิน  

สมัผัสประสบกำรณ์น่ังรถไฟควำมเรว็สูง 312 กม./ชม. ซึมซับบรรยำกำศร่วมสมัยที่ หาดไว่ทาน  

ช้อปป้ิงจุใจพร้อมสัมผัสควำมสนุก ณ สวนสนุกระดับโลก เซ่ียงไฮด้ิสนยีแ์ลนด ์ 

พร้อมเสร์ิฟควำมอร่อยด้วยอำหำรท้องถิ่นหลำกเมนู  

คัดสรรที่พักพร้อมบริกำรในควำมเป็นมำตรฐำนของ ลีลาวดี ฮฮลิเดย ์เพ่ือคนพิเศษเช่นคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการเดินทาง   วนัที ่19-24 ตุลาคม 2561 

วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู

ทางเขา้ 2  Row C เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย ์โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำก บริษัทลีลำวดี ฮอลิเดย์ 

คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ทำ่น 

23.50 น. เดินทำงสู่กรุงปักกิง่ สาธารณรฐัประชาชนจีนโดย สายการบินไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ TG 674 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)       ปักกิง่ - จัตุรสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงักูก้ง – หอฟ้าเทียนถาน –  

         กายกรรมปักกิง่ 

05.30 น.  เดินทำงถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่ง ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน หลังจำกผ่ำนพิธีกำร

ตรวจคนเข้ำเมืองและพิธกีำรทำงศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย โจ๊กไข่เยี่ยวมา้ เก๊ียวซ่า ปอเป๊ียะทอด ฮะเกา๋  

   ซาลาเปาไสห้มู ไสค้รีม ขนมจีบไสห้มู ปาท่องโก ๋ 

น ำท่ำนสู่ จัตุรสัเทียนอนัเหมิน ซ่ึงจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นศูนย์กลำงของกรุงปักกิ่ง จำกน้ัน

น ำทำ่นสู่ พระรำชวังต้องห้ำม พระราชวงักูก้ง สร้ำงขึ้นในสมัยจักรพรรดิ หยงเล่อ มีต ำหนักใหญ่เลก็

รวม 9,999 ห้อง เป็นที่ประทับและว่ำรำชกำรของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในรำชวงศ์หมิงและ

รำชวงศ์ชิงชมโบรำณสถำนและสิ่งก่อสร้ำงอนัทรงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์และกำรเมือง 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ปลาซุนหยูนึ่งเตา้ซ่ี ห่านย่างกวางตุง้ ผดัไก่บา้นไฟแดง 

ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม กุง้อบวุน้เสน้ ขาหมูเยอรมนั เตา้หูท้รงเครื่องกวางตุง้ ผดัคะนา้ ซุป

เป็ดตุ่นฟักเขียว 

 

 



 น ำทำ่นเดินทำงสู่ หอฟ้าเทียนถาน เป็นสถำนที่ซ่ึงพระจักรพรรดิใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยำดำในระยะ

ย่ำงเข้ำฤดูหนำวถึงเดือนอ้ำยตำมจันทรคติ เพ่ือให้กำรเกบ็เกี่ยวได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ปลากุย้หยูนึง่ซีอ๊ิว หอยเชลลอ์บวุน้เสน้ เปาฮือ

สดอบเนย หอยหลอดใหญ่นึ่งเตา้ซ่ี กุง้กุลาสองรส ไก่ทอดยุนนาน หมอ้ดินเตา้หู ้ผดัผกัตาม

ฤดูกาล ซุปกระเพาะหมูตุน๋เยือ่ไผ่ 

   หลังอำหำรค ่ำน ำทำ่นชม โชวก์ายกรรมปักกิง่ ชมควำมมหัศจรรย์ของชำวจีนที่มีช่ือเสียงด้ำนกำร 

   แสดงกำยกรรมให้ทุกทำ่นได้ประทบัใจ 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั   RENAISSANCE BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่า   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีส่ามของการเดินทาง   (3)        ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – พระราชวงัฤดูรอ้น – ถนนหวงัฟูจ่ิง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ ก าแพงเมืองจีน ด่านจวียงกวน สัมผัสกบัควำมมโหฬำรและควำมย่ิงใหญ่ของ

ก ำแพงมรดกโลก เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ทำ่นจะได้สมัผัสก ำแพงเมืองจีนอย่ำงถึง

จุดสงูสดุ และพร้อมกบัวิวทวิทศัน์ที่สวยงำม สร้ำงข้ึนคร้ังแรกเม่ือประมำณกว่ำ 2,000 ปีก่อน 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ปลากะพงนึง่สามสี กุง้ทอดซอสเสฉวน ขาหมูน ้ าแดง เนื้ อ

เป็ดผดัเห็ดปา เอนหอยเชลลผ์ดัรวมเห็ด หมอ้ไฟเห็ดหูหนูด า หมูตม้เผ็ด ผดัคะนา้กวางตุง้ ซุป

เห็ดรวมมิตร 

น ำทำ่นเดินทำงสู่  พระราชวงัฤดูรอ้น สร้ำงขึ้นประมำณ 800 ปี ในสมัยรำชวงศ์จิ๋น ชมระเบียงที่ยำว

ที่สดุในโลกกว่ำ 700 เมตร และเรือหินอ่อนที่สร้ำงข้ึนโดยใช้งบประมำณของกองทหำรเรือ  

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนูป้ิงย่างสไตลเ์กาหลี 

น ำทำ่นสู่ ถนนหวงัฟูจ่ิง ซ่ึงเป็นศูนย์กลำงส ำหรับกำรช้อปป้ิงที่คึกคักมำกที่สดุของเมืองหลวงปักกิ่ง  

ทีพ่กั   RENAISSANCE BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่า   

 

 

 



วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (4)       รถไฟความเร็วสูง – ซูโจว – สวนหลิวหยวน – วดัซีหยวน  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.00 น.  น ำทำ่นเดินทำงสู่ สถานรีถไฟความเร็วสูง เดินทางสู่เมืองซูโจว เมืองซูโจวเป็นเมืองที่มีควำม

สวยงำมไม่น้อยกว่ำเมืองหังโจว ที่มีประวัติควำมเป็นมำยำวนำนกว่ำ 2,500 ปี และได้รับสมญำนำม

ว่ำ “เมืองแห่งสำวงำม” ซ่ึงอดีตในแถบน้ีได้ช่ือว่ำ “เจียงหนำน” อุดมไปด้วยพืชพรรณและ

ธญัญำหำร ส่วนสำวเจียงหนำนน้ันมีควำมสวยงำมเป็นเลิศ จนท ำให้เฉียนหลงฮ่องเต้ ได้เสดจ็

ประพำสมำเมืองซูโจว  

12.00 น. เดินทำงถึง เมืองซูโจว จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่ภัตตำคำร เพ่ือรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ปลากระพงทะเลนึง่ซีอ๋ิว หมูสามชั้นป้าย

ทอง กุง้นึง่กระเทียม ห่านอบน ้าแดง เป็ดอบขา้วเหนียว ไก่ผดัผงกะหรี ่หมูผดัพริกยาว เตา้หู ้

ทรงเครือ่ง ผดัผกัตามฤดูกล ซุปตุน๋เห็ดรวม 

จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงสู่ สวนหลิวหยวน สร้ำงในสมัยรำชวงศ์หมิง แต่หลังสวนจัวเจ้ิง 80 กว่ำปี ใน

รัชสมัยว่ันล่ี ปีที่ 21 เป็นสวนศิลปะเจียงหนันขนำนแท้ มีกำรโชว์ลูกเล่นของลักษณะควำมแตกต่ำง

ทำงสถำปัตยกรรรมที่สร้ำงมุมมองระดับต่ำงๆ ได้อย่ำงงดงำมลงตัว จำกน้ันเดินทำงสู่ วดัซีหยวน 

ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองซูโจว เดิมเป็นส่วนหน่ึงของสวนหลิวหยวน ซ่ึงเป็นสวนโบรำณในสมัยรำชวงศ์หมิง 

ต่อมำลูกของเจ้ำของสวน ได้ยกที่ดินส่วนหน่ึงของสวนให้วัด จึงได้เหน็วัดที่สวยงำมและย่ิงใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เป่าอือสดอบเปือกสม้ ปลาตาเดียวนึ่งซีอ๋ิว 

ปลาหมึกทรงเครื่อง กุง้อบวุน้เสน้ เนื้ อปูผดัดอกอบเชยปลิงทะเลอบรวมเห็ดในหมอ้ดิน เนื้ อไก่

ทอดเผด็ ถัว่แขกไฟแดง ผดัผกัตามฤดูกาล ซ่ีโครงหมูตุน๋ธญัญพชื 

ทีพ่กั GRAND METROPARK HOTEL SUZHOU หรือเทียบเท่า  

 

 

 



วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)       ซูโจว – เซ่ียงไฮ ้– หาดไว่ธาน –ถนนนานกิง-เซ่ียงไฮ ้

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  หลังอำหำรเช้ำ น ำทำ่นเดินทำงสู่ เซ่ียงไฮ ้โดยรถโค้ช (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชม.) 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ปลากุย้หยูอบซอสน ้ าแดง คอหมูย่าง เป็ด

ย่างฮ่องกง หมูแดง ไก่สับกวางตุ ้ง ผดัผกักวางตุ ้ง ขนมจีบไข่ปู ฮาเก๋า ซาลาเปาไสค้รีม 

กว๋ยเต๋ียวหลอดไสกุ้ง้ กว๋ยเต๋ียวหลอดหมูแดง เก๊ียวซ่า ขา้วผดั 

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ หาดไว่ทาน เพลิดเพลินกับบรรยำกำศ 2 ข้ำงริมแม่น ำ้ชมตึกที่ร่วมสมัย 

สวยงำมและช้อปป้ิง ถนนนานกิง ถนนแห่งน้ีเปรียบเสมือนย่ำนสีลมของเมืองไทย มีห้ำงสรรพสนิค้ำ

มำกมำยอยู่บนถนนแห่งน้ี อีกทั้ง ย่ำนน้ีเป็นย่ำนที่คึกคักและทนัสมัยที่สุดในเมืองเซ่ียงไฮ้ ให้ท่ำนได้

เลือกซ้ือสิ้นค้ำแบรนด์เนม ทั้งสองข้ำงทำง  

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูอาหารพเิศษ “สุกี้ หมอ้ไฟ” 

ทีพ่กั   HYATT REGENCY SHANGHAI หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัหกของการเดินทาง (6)       หอไข่มุก – อุโมงคเ์ลเซอร ์– สนามบนิ - กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

หลังอำหำรเช้ำน ำท่ำนเดินทำงขึ้ นสู่ หอไข่มุก ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น ำ้หวังผู่  เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จ

เมื่อ ค.ศ.1993 มีควำมสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก 

หอ TV ดูภำยนอกเป็นลูกเหลก็กลม 15 ลูก อยู่ต่ำงมุมต่ำงระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลำงของ

หอเป็นหอชมวิวที่กว้ำงขวำง สำมำรถชมวิวทิวทศัน์ของเซ่ียงไฮ้ได้ทุกด้ำน ปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็น

สัญลักษณ์ของเมืองเซ่ียงไฮ้ จำกน้ันน ำท่ำนลงสู่ อุโมงคเ์ลเซอร ์มุดใต้น ำ้เพ่ือข้ำมไปอีกฝั่งระหว่ำง

ทำงทำ่นจะได้ชมกำรเล่นแสงเลเซอร์สดุตระกำรตำตลอดเส้นทำง 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ปลาตาเดียวนึง่ซีอ๊ิว กุง้อบน ้ าแดงเซ่ียงไฮ ้ 

เป็ดทอดเซ๊ียะเหมิน หอยหลอดใหญ่นึง่กระเทียม ไก่บา้นอบหมอ้ดิน กา้มปูผดัหน่อไมจี้น 

เห็ดหอมผดัไฟแดง ผดัผกัตามฤดูกาล ซ่ีโครงหมูตุ๋นสมุนไพร 

ได้เวลำอนัสมควรน ำทำ่นเดินทำงสู่ สนามบนิเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง... 

17.25 น. ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ  โดย สำยกำรบิน ไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ TG 665 

21.00 น. เดินทำงถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ 

 

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

ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

ลีลา...ที่เป็นตวัคุณ 

หมายเหตุ:  รำยกำรและรำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำร

บินหรืออตัรำแลกเปล่ียนทั้งน้ีโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของทำ่นเป็นส ำคัญ 



อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 67,900.- 65,900.- 66,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   64,900.- 62,900.- 63,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 61,900.- 59,900.- 60,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 58,900.- 56,900.- 57,900.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   18,000.- 18,000.- 18,000.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  14,000.- 14,000.- 14,000.- 

 

** อตัราค่าบริการ ท่ีเสนอ เป็นการคิดจากกรณีผูเ้ดินทางขั้นต า่ 15 ท่าน  

หากผูเ้ดินทางอยู่ระหว่าง 10-14 ท่าน เพิม่ท่านละ 5,000.-บาท ** 
 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 659 659 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   629 629 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 599 599 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 569 569 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   180 180 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   519 519 

 

- โปรแกรมน้ีสามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัรานี้ รวม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป – กลับ โดยสำยกำรบินที่ระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

 ค่ำโรงแรมที่พัก 4 คืน (สองทำ่นต่อหน่ึงห้อง) ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกร หรือระดับเดียวกนั 

 ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศจีน 

 ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ 

 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี,  

 มัคคุเทศกข์องบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่นตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 

 ค่ำประกนักำรเดินทำงระหว่ำงเดินทำงต่ำงประเทศวงเงินไม่เกนิ 1,500,000 บำท 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง 

 ค่ำน ำ้หนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด ( 30 กโิลกรัมต่อทำ่น ) 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองด่ืมและค่ำอำหำรที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่ำโทรศัพท ์ฯลฯ 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส ำหรับกำรจอง กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่านละ 20,000.- บาท  

  - ช ำระยอดมดัจ ำ โดยบตัรเครดติ หรือบตัรเดบติ ผ่ำนทำงหน้ำเวปไซต์ www.leelawadee.holiday 

  - ช ำระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 

  - ช ำระโดยเงนิสด 

  - ช ำระด้วยกำรโอนเงนิผ่ำนธนำคำร (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

         

   ช่ือบัญชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั   ธนาคารกสิกรไทย  

      บญัชีกระแสรายวนั       เลขที ่639 - 1 - 00265 – 5 

 

การยกเลิก  :   

 กรณุำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันท ำกำร มฉิะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 กรณยีกเลิกก่อนกำรเดนิทำง 21 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณยีกเลิกก่อนกำรเดนิทำง 14 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

 

 

 

 



หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับริการ 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดนิทำงแล้วมปีระวัตคิวำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสรุำบนรถ, ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำม

วุ่นวำยในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดนิทำงส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดนิทำงที่มีอำยุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดนิทำงและทำรกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอื่นใดอัน

มใิช่กำรท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์

เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้

รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มเีดก็ทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดนิทำงไปด้วย (กรณุำ

แจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเดก็เลก็อำจงอแงรบกวนผู้

เดนิทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทวัร์หรือบำง

เส้นทำง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก  ำหนด 

ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทำงท่ำนอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทำงทรำบล่วงหน้ำ

ก่อนเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดจีะจัดหำคณะทวัร์อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 

9. ในกรณทีี่ท่ำนยกเลิกกำรเดนิทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

โดย หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคนืเงินมดัจ ำ  

 หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง  14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัรำค่ำบริกำร 

 หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง  10 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณทีี่ท่ำนขอเปล่ียนตวัผู้เดนิทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทนัภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคดิค่ำใช้จ่ำย

เพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญำตให้เปล่ียนชื่อ

หรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณ ีหำกมกีำรย่ืนวีซ่ำแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำก

เหตผุลส่วนตวัของท่ำนผู้เดนิทำง เช่น เอกสำรกำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผดิกฎหมำย หรือมคีวำมประพฤตสิ่อไป

ในทำงเสื่อมเสยี รวมถงึกำรที่มไิด้เดนิทำงเพรำะเหตภุัยธรรมชำต ิหรือกำรยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือ

ด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทวัร์

นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดนิทำงซื้อตัว๋หรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดงักล่ำว แล้วต่อมำทวัร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถ

ออกเดนิทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้น 

 

 

 



14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำ

รำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำร

ปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสทิธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออก

เดนิทำงไม่น้อยกว่ำ  7  วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดนิทำง บริษัทฯ ขอถอืเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุต ิเว้นแต่ ในกรณี

ที่ เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน , กำรประท้วง , กำรจลำจล, ภัย

ธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำม

เหมำะสม ทั้งนี้ เพ่ือค ำนึงถงึควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สดุ 

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดนิทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดงักล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะ

คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำ

ชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยว

ดงักล่ำวได้ โดยมใิช่ควำมผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสยีหำยอย่ำงใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่ำน อนัเนื่องจำกกำร

โจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตวันักท่องเที่ยวเอง 

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

สำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดงักล่ำวในขณะร่วมเดนิทำงไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตำมอธัยำศัย 

18. ต ำแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือก

ต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สดุภำยใต้ลักษณะ

ต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบนิจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดนิทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจ์ะเดนิทำง

ไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดนิทำงไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการยืน่ขอวีซ่าจีน ประเภทท่องเที่ยว 
 

1.  พำสปอร์ต (ต้องมอีำยุอย่ำงน้อย 6 เดอืน) 

2. รปูถ่ำย 2 นิ้ว 2 ใบ (48 มม. X 33 มม.)  (พ้ืนหลงัขำวเท่ำนั้น เหน็ใบหน้ำ/เหน็หูชัดเจน ไม่ยิ้มเหน็ฟัน  ไม่สวม

เคร่ืองประดบั ไม่สวมเสื้อแขนกุด เสื้อสขีำว-สอ่ีอน ชุดครยุ และชุดข้ำรำชกำร) 

3.  ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ต 

4.  ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน 

5.  ส ำเนำบตัรประชำชน 

6.  ส ำเนำกำรเปล่ียนชื่อ (ถ้ำม)ี 

7.  ส ำเนำหน้ำวีซ่ำจนีคร้ังล่ำสดุ (หำกม)ี 

8.  ใบจองโรงแรม ระบุชื่อผู้จอง วันที่เข้ำพักและวันที่ออก (ทำงบริษทัจัดเตรียมให้) 

 **กรณทีี่ต้องกำรพักกบัเพ่ือนหรือญำตใินจนีต้องแนบจดหมำยเชญิพร้อมส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตและส ำเนำหน้ำ Resident 

Permit ของผู้เชิญ ถ้ำหำกผู้เชิญเป็นคนจีน ให้ถ่ำยส ำเนำบตัรประชำชน คนจีน** 

9. กรณทีี่ผู้ต้องกำรขอวีซ่ำจีนไม่ได้มำขอด้วยตวัเอง ผู้สมคัรขอวีซ่ำต้องเขยีน ใบมอบอ ำนำจ(ภำษำองักฤษ)  พร้อมกบัส ำเนำ

บตัรประชำชนของผู้ที่มำย่ืนแทน  

กรณีผูเ้ดินทางเป็นเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปี เอกสารท่ีตอ้งใชเ้พิม่: 

1. ส ำเนำสตูบิตัร 

2. ส ำเนำบตัรประชำชนพ่อและแม่ หำกพ่อและแม่ไม่ได้เดนิทำงพร้อมกบัเดก็ ต้องเขยีนใบยินยอมอนุญำตให้เดก็เดนิทำง

 ออกนอกประเทศและระบุชื่อผู้ที่เดนิทำงพร้อมกบัเดก็ พร้อมทั้งจุดประสงคใ์ห้ชัดเจน  

**ในแบบฟอร์มหัวข้อที่4.3พ่อและแม่ต้องเซน็ชื่อก ำกบัพร้อมลำยเซน็ หรือประทบันิ้วมอืเดก็**  

โปรดแสดงใบเปล่ียน ชื่อ-สกุล ใบหย่ำ ใบอปุกำระเลี้ยงดูบุตร ใบมรณะบตัร หรืออื่นๆ(ถ้ำม)ี 

ตวัอย่างรูปถา่ยท่ีถูกตอ้ง 
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