
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลีลาวดี ฮอลิเดย ์ขอน าท่านบินลดัฟ้าสู่ดินแดนมงักร ใหท้่านพบกบัความยิง่ใหญ่ของความ

เป็นชนชาตจินี พรอ้มกบัรบัชมความสวยงามของธรรมชาต ิและความงดงามของสถาปัตยกรรม 

ที่รอท่านมาสมัผสัในดินแดนอนัน่าหลงใหล พรอ้มกบับริการอนัแสนพิเศษจากการดูแลที่มอบ

พิเศษแด่คุณ รวมถึงที่พกั และรา้นอาหาร ที่เป็นมาตรฐานในความเป็น ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

 ที่คุณจะไดร้บัประสบการณท์ี่สุดประทบัใจใน“ลีลา...ที่เป็นตวัคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการเดินทาง    12 -16 เมษายน 2561          จ  านวน 15 ท่านข้ึนไป 

วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรุงเทพ ฯ – ปักก่ิง (สาธารณรฐัประชาชนจนี) 

20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร ์

สายการบินไทยแอรเ์วย ์โดยมีเจา้หน้าท่ี ลีลาวดี ฮอลิเดย ์คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ท่าน 

23.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักก่ิง สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์

   เท่ียวบินท่ี TG 674 

วนัท่ีสองของการเดินทาง   (2)      ปักก่ิง – หอฟ้าเทียนถาน - ก าแพงเกา้มงักร อทุยานเป่ยไห่ – กายกรรม 

     ปักก่ิง 

05.30 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน หลงัจากผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและพธีิการทางศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคารเพื่อรบัประทาน

อาหารเชา้ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย โจก๊ไข่เยีย่วมา้ เก๊ียวซ่า ปอเป๊ียะทอด ฮะเก๋า 

ซาลาเปาไสห้มู ไสค้รีม ขนมจบีไสห้มู ปาทอ่งโก๋ ซ่ีโครงหมน่ึูงเตา้ซ่ี ผดัผกัคะนา้ 

   น าท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน เป็นสถานท่ีซ่ึงพระจกัรพรรดิใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดาในระยะ 

   ยา่งเขา้ฤดูหนาวถึงเดือนอา้ยตามจนัทรคติ เพื่อใหก้ารเก็บเกี่ยวไดผ้ลผลิตอุดมสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ปลาซุนหยูน่ึงเตา้ซ่ี ห่านยา่งกวางตุง้ ผดั

ไก่บา้นไฟแดง กุง้อบวุน้เสน้ ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม เตา้หูท้รงเครื่องกวางตุง้ ผัดคะนา้ ขา

หมูเยอรมนั ซุปเป็ดตุน๋ฟักเขียว 

น าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเกา้มงักรที่อทุยานเป่ยไห่ ตั้งอยูบ่ริเวณทะเลสาบเป๋ยไห่ หน่ึงในอุทยาน

หลวงโบราณท่ีมีสภาพสมบูรณท่ี์สุดของจีนแมจ้ะผ่านเวลามาเน่ินนานนับพนัปี มีจุดเด่นท่ีส าคญัคอื

เจดียสี์ขาว ตั้งเด่นสง่าอยูด่า้นบนเนินเขาเกาะหยก และก าแพงเกา้มงักร เป็นแนวก าแพงท่ีมีลวดลาย

มงักรเป็นรูปสลกันูนต า่อยา่งวจิติรสวยงาม 

 



ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย **ซีฟู้ดกุง้มงักร** ปลากุย้หยน่ึูงซีอ้ิว กุง้มงักร

อบ กบับะหม่ี หอยเชลลอ์บวุน้เวน้ เป๋าฮ้ือสดอบเนย  กุง้ทอดกระเทียม  ซ่ีโครงหมูอูซี๋ ผดัผกั

ตามฤดกูาล เตา้หูท้รงเครื่อง ห่านยา่งฮ่องกง ซุปกระเพาะหมูตุน๋เยือ่ไผ่ 

   หลงัอาหารค า่น าท่านชม โชวก์ายกรรมปักก่ิง ชมความมหศัจรรยข์องชาวจนีท่ีมีช่ือเสียงดา้นการ 

   แสดงกายกรรมใหทุ้กท่านไดป้ระทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

ที่พกั   Renaissance Beijing Hotel หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีสามของการเดินทาง   (3)      ปักก่ิง - จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงักูก้ง – พระราชวงัฤดรูอ้น – 

     ถนนหวงัฝจูิง่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

   น าท่านชม จตัรุสัเทียนอนัเหมิน ซ่ึงจตุัรสัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและเป็นศูนยก์ลางของกรุงปักก่ิง  

   จากน้ันน าท่านสู่ พระราชวงัตอ้งหา้ม พระราชวงักูก้ง สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิ หยงเล่อ มีต าหนัก 

   ใหญ่เล็กรวม 9,999 หอ้ง เป็นท่ีประทบัและว่าราชการของจกัรพรรดิ 24 พระองค ์ในราชวงศห์มิง 

   และราชวงศชิ์งชมโบราณสถานและส่ิงก่อสรา้งอนัทรงคุณคา่ทางประวติัศาสตรแ์ละการเมือง 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย ปลากระพงน่ึงซีอ๊ิว ขาหมูร  า่รวย หมูอบ 

   น ้าแดง รวมเห็ดหอม เป็ดทอด กุง้ทอดพริกเกลือ หมอ้ดินอบมะเขือยาว เอ็นหอยผดัดอก 

   บรอกโคลี 

   น าท่านเดินทางสู่  พระราชวงัฤดรูอ้น สรา้งขึ้ นประมาณ 800 ปี ในสมยัราชวงศจ์ิน๋ ชมระเบียงท่ี 

   ยาวท่ีสุดในโลกกว่า 700 เมตร และเรือหินอ่อนท่ีสรา้งขึ้ นโดยใชง้บประมาณของกองทหารเรือ  



 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย สุก้ีเห็ดเพ่ือสุขภาพ  

   หลงัอาหารค า่ น าท่านสู่ ถนนหวงัฝจูิง่ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางส าหรบัการชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของ 

   เมืองหลวงปักก่ิง  

ที่พกั   Renaissance Beijing Hotel หรือเทียบเทา่   

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง   (4)       ปักก่ิง – วดัลามะ – ก าแพงเมืองจนีดา่นจวีหยงกวน - THE PALACE 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

   น าท่านไหวพ้ระ วดัลามะ ท่ีรูจ้กักนัในนาม หยง่เหอกง วงัองคช์าย 4 ในอดีตสถานท่ีแห่งน้ี เป็นวงัท่ี 

   ประทบัของพระราชโอรสองคท่ี์ 4 ของคงัซีฮ่องเต ้ ชมพระพุทธรปูยนืซ่ึงท าดว้ยไมจ้นัทรต์น้เดียวเป็น 

   พระยนืไมท่ี้สูงท่ีสุดในโลก 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย ปลากระพงน่ึงสามสี ขาหมูน ้าแดง กุง้ 

   ทอดซอสเสฉวน เน้ือเป็ดผดัเห็ดป่า หมอ้ไฟเห็ดหหูนูด า หมูตม้เผ็ด ผดัคะนา้กวางตุง้ ซุปเห็ด 

   รวมมิตร เอ็นหอยเชลลผ์ดัรวมเห็ด 



   น าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีน ด่านจวียงกวน สมัผสักบัความมโหฬารและความยิง่ใหญ่ของ 

   ก าแพงมรดกโลก เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ท่านจะไดส้มัผสัก าแพงเมืองจีนอยา่งถึง 

   จุดสูงสุด และพรอ้มกบัววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม สรา้งขึ้ นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เศรษฐีชาวบา้น บริการทา่นดว้ยเมนูพิเศษ!! เป็ดปักก่ิง ออ 

   เดิรฟ์ 4 อยา่ง ซุปหอยงวงชา้ง เป็ดปักก่ิง โตะ๊ละ 1 ตวั ปลากุย้หยน่ึูงซีอ๊ิว กุง้ใหญ่ทอด ผดัเอน 

   หอย ผดัไก่เสฉวน ซ่ีโครงหมูอบประจ  ารา้น คะนา้ผดัหอยทะเล ผดัผกัรวม หมูทอดสูตร 

   เฉพาะรา้น สบัปะรดในน ้าเช่ือม ขา้วผดัหยางโจว  

   น าท่านสู่ THE PLACE แหล่งชอปป้ิงท่ีวยัรุ่นนิยมเดินในยามค า่คนืและจุดน่าสนใจท่ีสุดของสถานท่ี 

   แห่งน้ีก็คือ จอ LCD ท่ียาวท่ีสุดในโลกบนหวัตลาดทางเดินถนนชอ้ปป้ิงเมื่อดูในยามค า่คืนจะมี 

   ความรูสึ้กถึงความอลงัการและความแปลกใหม่ 

ที่พกั   Renaissance Beijing Hotel หรือเทียบเทา่   

 

 

 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง   (5)       ปักก่ิง – ชอ้ปป้ิงตลาดรสัเซีย – สนามบิน - กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

   น าท่านสู่ ตลาดรสัเซีย มีท่ีมาจากตอนท่ีสหภาพโซเวียตล่มสลายใหม่ๆ คนรสัเซียจะเดินทางเขา้มา 

   ซ้ือสินคา้กนัท่ีน่ี เพื่อน าไปขายท าก าไรท่ีรสัเซีย แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยูบ่นถนนยาวกว่า 400 เมตร ให ้

   ท่านเลือกซ้ือสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมดงั อาทิ หลุยสว์ิตตอง, พราดา้, เวอรซ์าเช่ 

  

 



เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย ปลากุย้หยน่ึูงซีอ๊ิว กุง้อบน ้าแดงเซ่ียงไฮ ้  

   ไก่แดงป้ายทอง เห็ดใบชาอบซอสตบัห่าน หมูอบตน้หอม เตา้หูห้มอ้ดิน หมอ้ไฟดอก 

   กะหล า่ปลี ผดัผกัตามฤดกูาล ซุปประจ  าวนั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน ..... 

17.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ ฯ  โดย สายการบินไทย แอรเ์วย ์ เท่ียวบินท่ี TG 615 

21.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

 

ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

ลีลา ... ที่เป็นตวัคณุ 

 

หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

หรือ อตัราแลกเปล่ียนทั้งน้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

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

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

พกัเด่ียวเพิ่ม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)ลด 

59,900.- 

57,900.- 

55,900.- 

53,900.- 

12,000.- 

20,000.- 

57,900.- 

55,900.- 

53,900.- 

51,900.- 

12,000.- 

20,000.- 

58,900.- 

56,900.- 

54,900.- 

52,900.- 

12,000.- 

20,000.- 

 

** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทางขั้นต า่ 15 ทา่นข้ึนไป หากเดินทาง 10-14 ทา่น ช าระเพิ่มทา่นละ 3,000 บาท 

 



คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

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

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

พกัเด่ียวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิ่ม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

579 

559 

539 

519 

120 

379 

579 

559 

539 

519 

120 

379 

 

 สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

 คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

 สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) โดยสายการบินท่ีระบุตามรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืน (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายกร หรือระดบัเดียวกนั 

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศจีน 

 ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี,  

 มคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอบุติัเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ

ในวงเงิน 300,000 บาท 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรมัต่อท่าน ) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 

 ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 



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

    ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วนั 

 ช ำระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 

 ช ำระโดยเงินสด 

 สำมำรถช ำระค่ำมดัจ ำ โดยบตัรเครดติทุกธนำคำร ( ไม่มค่ีำธรรมเนียม )  

ผ่ำนทำงเวบ็ไซดไ์ด้ www. Leelawadee.holiday  

 ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรณุำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023) 

ชื่อบญัชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั ธนาคาร กสิกรไทย   

  บญัชีกระแสรายวนั   เลขท่ี  639-1-00265-5 

การยกเลิก  :   

 กรณุำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันท ำกำร มฉิะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 กรณยีกเลิกก่อนกำรเดนิทำง 21 วนัท ำกำร ทำงบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรา

ค่าบริการ 

 กรณยีกเลิกก่อนกำรเดนิทำง 14 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรม

เป็นที่รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสรุำบนรถ, ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, 

หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดนิทำงส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มอีำยุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดนิทำง

และทำรกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดนิทำงที่มคีวำมประสงคจ์ะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำร

อื่นใดอนัมใิช่กำรท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบ

ก่อนจองทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำร

เดนิทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มเีดก็ทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดนิทำงไป

ด้วย (กรณุำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพ่ือหำข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเดก็

เลก็อำจงอแงรบกวนผู้เดนิทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบำงรำยกำร

ทวัร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกสทิธปิระโยชน์ของท่ำนที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมดัจ ำภำยในระยะเวลำที่

ก  ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทำงท่ำนอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทำง

ทรำบล่วงหน้ำก่อนเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 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 ขอสงวนสทิธิ์ในกำร

คิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่

ไม่อนุญำตให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณ ีหำกมกีำรยื่นวีซ่ำแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อัน

เนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้ เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง , พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย 

หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิก

เที่ยวบนิ 

13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทวัร์ ) 

หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออก

เดนิทำงของทวัร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดนิทำงซื้อตัว๋หรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดงักล่ำว แล้ว

ต่อมำทวัร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้น 

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

ท่ำนเหน็ว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดงักล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของ

โรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสทิธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ 

โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ  7  วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดนิทำง บริษัทฯ ขอถอืเอำ

ตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ ำเป็นหรือสดุวิสยั อำท ิกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำร

นัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ เพ่ือค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำ

ผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สดุ 

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดนิทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดงักล่ำวปิดท ำกำร  

บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำร

เพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่

สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่ำ

เข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสยีหำยอย่ำงใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่ำน อนั

เนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำม ี) เช่น กระเป๋ำเดนิทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได้ 

โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดงักล่ำวในขณะร่วมเดนิทำงไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตำมอธัยำศัย 

18. ต ำแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่

สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสม

ให้ดทีี่สดุภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบนิจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่ง

ประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่

ท่ำนได้เดนิทำงไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้

ขา้งตน้ 

 



 

เอกสารประกอบการยืน่ขอวีซ่าจีน ประเภทท่องเที่ยว 

1.  พำสปอร์ต (ต้องมอีำยุอย่ำงน้อย 6 เดอืน) 

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

สวมเคร่ืองประดบั 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 ของผู้เชญิ ถ้ำหำกผู้เชิญเป็นคนจนี ให้ถ่ำยส ำเนำบตัรประชำชน คนจีน** 

9. กรณทีี่ผู้ต้องกำรขอวีซ่ำจีนไม่ได้มำขอด้วยตวัเอง ผู้สมคัรขอวีซ่ำต้องเขยีน ใบมอบอ ำนำจ(ภำษำองักฤษ) 

 พร้อมกบัส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ที่มำย่ืนแทน  

กรณีผูเ้ดินทางเป็นเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปี เอกสารท่ีตอ้งใชเ้พิม่: 

1. ส ำเนำสตูบิตัร 

2. ส ำเนำบตัรประชำชนพ่อและแม่ หำกพ่อและแม่ไม่ได้เดนิทำงพร้อมกบัเดก็ ต้องเขยีนใบยินยอมอนุญำตให้เดก็

เดนิทำง ออกนอกประเทศและระบุชื่อผู้ที่เดนิทำงพร้อมกบัเดก็ พร้อมทั้งจุดประสงคใ์ห้ชัดเจน  

**ในแบบฟอร์มหัวข้อที่4.3พ่อและแม่ต้องเซน็ชื่อก ำกบัพร้อมลำยเซน็ หรือประทบันิ้วมอืเดก็**  

โปรดแสดงใบเปล่ียน ชื่อ-สกุล ใบหย่ำ ใบอปุกำระเลี้ยงดูบุตร ใบมรณะบตัร หรืออื่นๆ(ถ้ำม)ี 

ตวัอย่างรูปถา่ยท่ีถูกตอ้ง 
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