
 

 

 

                   

 

    

 

 

 

Leelawadee Holiday ขอน ำทำ่นเดินทำงสัมผัสมหำนครแห่งควำมศิวิไล ณ ประเทศจีน 

น ำทำ่นข้ึนชมแลนด์มำร์กแห่งใหม่ของมหำนครเซ่ียงไฮ้ เซ่ียงไฮท้าวเวอร ์ 

ล่องเรือชมบรรยำกำศสดุแสนโรแมนติกไปกบั "ทะเลสาบซีหู เมืองโบราณริมน ้ าอู่เจ้ิน"  

พร้อมไฮไลท ์Meijiawu Tea Village – ตลาดเฉินหวงัเมีย่ว - ERA INTERSECTION OF TIME  

พร้อมกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกที่แสนประทบัใจแด่คนพิเศษเช่นคุณ ในลีลำ...ที่เป็นตัวคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ก าหนดการเดินทาง   25-29 พ.ค./6-10,20-24 มิ.ย./26-30 ก.ค.9-13 ส.ค./12-16,26-30 ก.ย. 

          11-15,19-23 ต.ค. 2561      

ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านข้ึนไป               

วนัแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเซ่ียงไฮ ้- หงัโจว 

06.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผู้โดยสำรชั้น 4 ประตทูำงเข้ำหมำยเลข 2 Row C  

สำยกำรบนิ ไทย แอร์เวย์ พบเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ลีลำวด ีฮอลิเดย์ คอยต้อนรับพร้อมอ ำนวยควำมสะดวก 

10.45 น. ออกเดนิทำงสู่ มหานครเซ่ียงไฮ ้สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยสำยกำรบนิ ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ TG 664 

16.00 น. เดนิทำงถงึ สนามบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง สำธำรณรัฐประชำชนจีน หลังผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเข้ำเมอืง และศุลกำกร 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ยเมนู ปลาตาเดียวนึ่งซีอ๊ิว กุง้อบน ้ าแดงเซ่ียงไฮ ้ เป็ด

ทอดเซ๊ียะเหมิน เป่าฮ้ือสดนึ่งเตา้ซ่ี หอยเชลลอ์บวุน้เสน้ กา้มปูผดัหน่อไมจี้น เห็ดหอมผดัไฟแดง ผดัผกัตาม

ฤดูกาล ซ่ีโครงหมูตุ๋นสมุนไพร  

 จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองหงัโจว (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 3 ช.ม.)  

พกัท่ี    SHERATON GRAND BINJIANG HANGZHOU หรือเทียบเท่า   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) หงัโจว – วดัหลิงอ่ินซ่ือ - Meijiawu Tea Village – พพิธิภณัฑช์า - ล่องเรือทะเลสาบซีหู 

    ถนนเหอฝังเจีย - หงัโจว 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัหลิงอ่ินซ่ือ น ำท่ำนตื่นตำกบัหินแกะสลักเป็นรูปพระพุทธรูปไม่ซ ำ้กนัมำถึง 470 รูป 

อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐำนพระประธำนศรีศำกยมุณีองค์ใหญ่สูง 20 เมตร แกะสลักจำกไม้กำรบูร 24 ท่อน 

เลียนแบบพระพุทธรูปในสมัยรำชวงศ์ถัง เป็นพระพุทธรปูปำงนั่งสมำธ ิที่ใหญ่ที่สดุในเมืองจีนอกีด้วย จำกนั้นน ำ

ท่ำนเดินทำงสู่ Meijiawu Tea Village เย่ียมชมไร่ชำอันเขียวชอุ่มที่มีชื่อเสียงของจีนพร้อมทั้งให้ท่ำนได้ลิ้ มลอง

รสชำตขิองชำคุณภำพดทีี่ผ่ำนกำรคดัสรรมำอย่ำงพิถพิีถนั... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ยเมนู “ป้ิงย่างเกาหลี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนั้นน ำท่ำนเย่ียมชม พิพิธภณัฑช์า แหล่งรวบรวมชำทุกประเภทไว้ได้อย่ำงครบครัน นอกจำกนั้นท่ำนจะได้ชม

นิทรรศกำรวัฒนธรรมและประวัตศิำสตร์ของชำพร้อมอปุกรณก์ำรชงชำต่ำงๆ มำกมำย... 

จำกนั้นน ำท่ำน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ดนิแดนแห่งไข่มุกของเมอืงหังโจว ท่ำนจะได้สมัผสักบัวิวทวิทศัน์อนังดงำมที่

ล้อมรอบไปด้วยภูเขำเป็นสถำนที่ ที่จักรพรรดิเฉียนหลง แห่งรำชวงศ์ชิงโปรดปรำนเป็นอย่ำงมำก จนได้รับกำร

ขนำนนำมว่ำ “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” จำกนั้นน ำท่ำนเยือน ถนนเหอฝังเจีย ถนนที่สะท้อนให้เห็น 

ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมอนัเก่ำแก่ของหังโจวได้เป็นอย่ำงดี ปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภำพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้ำง

โบรำณ อกีทั้งตลอดแนวทำงเดินสองข้ำงถนนสำยนี้ ส่วนใหญ่เป็นร้ำนค้ำทั่วไป มสีนิค้ำพ้ืนเมอืง และสนิค้ำที่ระลึก 

ให้ท่ำนอสิระเดนิเลือกซื้อสนิค้ำของฝำกตำมอัธยำศัย... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ยเมนู ปลากุย้หยูนึ่งซอสสายชู ไก่ขอทาน หมูตงโป เนื้ อ

กุง้ผดัชาหลงจ่ิง เป็ดทอดกรอบหงัโจว เป่าฮ้ือสดอบเผ็ดชา หมอ้ไฟเห็ดรวม ทอดฟองเตา้หู+้ทองมว้นผกั ผดั

ผกัฟองเตา้หู ้น ้ าแกงนางซ่ง 

พกัท่ี    SHERATON GRAND BINJIANG HANGZHOU หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  (3)   หงัโจว – อู่เจ้ิน – เมืองโบราณอู่เจ้ิน – เซ่ียงไฮ ้- STARBUCKS RESERVE ROASTERY 

    เซ่ียงไฮ ้

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

หลังจำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองอู่เจ้ิน (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ช.ม.) จำกนั้นน ำท่ำน ล่องเรือเมือง

โบราณริมน ้ าอู่เจ้ิน  ชมเมืองโบรำณที่อนุรักษ์และคงสภำพบ้ำนเรือน ไม่ว่ำจะเป็นลวดลำยกำรแกะสลักไม้ตำม

หน้ำต่ำง หรือกำรแกะสลักหินที่มีควำมประณีตงดงำม ชมวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวเมืองอูเจิ้ น เมืองที่ได้ชื่อว่ำ 

“นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจียง” ที่มีประวัติศำสตร์กว่ำ 1,000 ปี ชมชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวบ้ำนริมน ้ำ

บรรยำกำศควำมเป็นเมอืงโบรำณ และควำมเป็นโมเดร์ินที่ผสมผสำนได้อย่ำงลงตวั  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ยเมนู ขาหมูน ้ าแดงอู่เจ้ิน ปลากุย้หยูนึ่งซีอ๋ิว กุง้อบ

กระเทียมกะทะรอ้น ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม หมูย่างเสฉวน พริกยาวสดเจียว ผกักาดขาวนึ่งกระเทียม 

ผกักวางตุง้ผดัเห็ดหอม ซ่ีโครงหมูตุ๋นฮุยซวั 

น ำท่ำนเลือกซื้ อและเลือกชม รา้นผา้ไหม สินค้ำขึ้นชื่อของเมืองจีนจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซ่ียงไฮ ้มหำ

นครแห่งควำมมั่งคั่ง ศูนย์กลำงกำรค้ำ คมนำคม และยังรวมไปถงึสถำนที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวทั่วโลก

ต่ำงให้ควำมสนใจ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช.ม.) เดินทำงชมร้ำนกำแฟ STARBUCKS RESERVE 

ROASTERY ร้ำนกำแฟขนำดใหญ่ที่มีกำรออกแบบตกแต่งอย่ำงสวยงำมและลงตัว พิเศษบริกำรท่ำนด้วย

เคร่ืองดื่มท่ำนละ 1 แก้ว (หำกคนเยอะทำงบริษัทอำจมกีำรปรับเปล่ียนเป็น STARBUCKS สำขำอื่นในเซี่ยงไฮ้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Ooding Top Quality Seafood บริการท่านดว้ย “เมนูซีฟู้ดบุฟเฟ่ต”์ ช่ือดงั 
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วนัท่ีสี่ของการเดินทาง (4)      เซ่ียงไฮ ้– สวนอ้ีหยวน – ตลาดเฉินหวงัเมีย่ว – เมืองเก่าเทียนจ่ือฟาง - ERA  

   INTERSECTION OF TIME – เซ่ียงไฮ ้

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

 จำกนั้นน ำท่ำนเลือกซื้ อและเลือกชม รา้นบวัหิมะ สนิค้ำขึ้นชื่อของเมืองจีน จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนอ้ีหยวน 

สวนที่มีอำยุยำวนำนกว่ำ 400 ปีซึ่งอดีตเคยเป็นที่พักของคหบดผู้ีมั่งคั่งในสมัยรำชวงศ์ชิง ท่ำนจะได้สมัผสักบักำร

ตกแต่งสวนด้วยหินรปูร่ำงแปลกตำต่ำงๆมำกมำย ชมต้นแปะกว๊ยที่มอีำยุมำกกว่ำ 100 ปี จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ 

ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว ตลำด 100 ปี ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกบับริเวณของสวนอี้หยวน ตลำดที่เตม็ไปด้วยควำมเก่ำแก่ของ

วัฒนธรรมดังเดิมของชำวจีนที่ยังคงเกบ็รักษำไว้เป็นอย่ำงดี ท่ำนสำมำรถเดินเลือกซื้ อสนิค้ำพ้ืนเมือง ของที่ระลึก 

นำนำชนิด นอกจำกนั้นที่นี่ยังมเีสี่ยวหลงเปำสตูรพ้ืนเมอืงที่มชีื่อเสยีงอกีด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ย “เมนูสุก้ีหมอ้ไฟท่านละ 1 หมอ้” ท่ีประกอบไป

ดว้ย เนื้ อหมู เนื้ อปลา เนื้ อกุง้บด ลูกช้ินปลาหมึก ทองมว้นหมู เห็ดรวม ผกัรวม รากบวั ฟองเตา้หู ้วุน้เสน้ 

บะหมี ่เก๊ียวไสห้มู ผกักาดขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จำกนั้นน ำท่ำนเยือน เมืองเก่าเทียนจ่ือฟาง ย่ำนสดุชิคของมหำนครเซี่ยงไฮ้ ที่รวบรวม แหล่งช้อปป้ิง ร้ำนอำหำร 

ผับบำร์ มำกมำย หลังจำกนั้นน ำท่ำนชม ERA INTERSECTION OF TIME ชมโชว์อันตระกำรตำ ตื่นเต้น 

สวยงำม ชมกำรขบัมอเตอร์ไซด ์4 คนั ในลูกโลกเหลก็และม ีชื่อเสยีงคณะหนึ่งใน ประเทศจีน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ยเมนู ห่านย่างฮ่องกง ปลาตาเดียวนึ่งซีอ๋ิว ไก่อบเกลือ

ร่นแตจ๋ิ้ว กุง้ทะเลลวก บรอกโคลีดอกผดัรวมปลิงทะเล เป่าฮ้ือสดนึ่งเตา้ซ่ี หอยเชลลอ์บวุน้เสน้ ผดัรวมมิตร

ป้ายทอง ผกักวางตุง้นึง่รวมมิตร ซุปกระจ าวนักวางตุง้ 

พกัท่ี     SHERATON GRAND SHANGHAI PUDONG HOTEL & RESIDENCES หรือเทยีบเท่ำ  

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5)      เซ่ียงไฮ ้– หาดไว่ธาน – อุโมงคเ์ลเซอร ์– เซ่ียงไฮท้าวเวอร ์– สนามบินเซ่ียงไฮ ้-  

   สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ หาดไว่ธาน สถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์เร่ืองเจ้ำพ่อเซี่ยงไฮ้ อกีทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กบัถนนนำน

กงิ ถนนคนเดนิ ที่มชีื่อเสยีงของเซี่ยงไฮ้ ถอืว่ำเป็นแหล่งช้อปป้ิงสนิค้ำแบรนดเ์นมต่ำงๆ มำกมำย นอกจำกนั้นท่ำน

ยังสำมำรถมองเหน็วิวของหอไข่มุก ซึ่งเป็นสญัลักษณอ์นัโดดเด่นของเมืองเซี่ยงไฮ้อกีด้วย  จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำง

สู่ อุโมงคเ์ลเซอร ์อุโมงค์ลอดแม่น ้ำสำยแรกในประเทศจีน น ำท่ำนตื่นตำไปกับ เทคโนโลยีแสง สี เสียงที่สวย

แปลกตำ เหมอืนน ำท่ำนหลุดออกมำอยู่ในโลกแห่งอนำคตเลยทเีดยีว จำกนั้นน ำท่ำนขึ้นชมวิวทวิทศัน์ของมหำนคร

แห่งควำมเจริญรุ่งเรือง ณ เซ่ียงไฮท้าวเวอร ์ตึกที่ถูกสร้ำงขึ้นเคียงคู่กบัตึกระฟ้ำที่เคยสงูที่สดุในจีนมำก่อน อย่ำง

ตกึ จินเม่ำ ทำวเวอร์ และ ตกึเซี่ยงไฮ้ เวิลด ์ไฟแนนเชียล เซน็เตอร์ (ตกึSWFC) ซึ่งปัจจุบนัครองต ำแหน่งตกึที่สงู

ที่สดุในจีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ยเมนู ปลากระพงอบซอสน ้ าแดง หมูกรอบมาเกา๊ 

เป็ดย่างฮ่องกง หมูแดงกวางตุง้ ผดัผกัแกว้ ขนมจีบไข่ปู ฮะเก๋า ซาลาเปาไสค้รีม ก๋วยเต๋ียวหลอดไสกุ้ง้ ไช

เทา้กวยผดักุย้ฉ่าย ขา้วผดั  

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินเซ่ียงไฮ ้

17.20 น. น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสำยกำรบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG665  

21.15 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

 

 

ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

ลีลา....ท่ีเป็นตวัคุณ 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน 

ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั เมนูอาหาร และภตัตาคาร อาจมีการเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลาเดินทาง 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 58,900.- 56,900.- 57,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   56,900.- 54,900.- 55,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 54,900.- 52,900.- 53,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 52,900.- 50,900.- 51,900.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   12,000.- 12,000.- 12,000 

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

 

** อตัราค่าบริการ ท่ีเสนอ เป็นการคิดจากกรณีผูเ้ดินทางขั้นต า่ 15 ท่าน หากผูเ้ดินทางอยู่ระหว่าง 

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

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 569 569 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   549 549 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 529 529 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 509 509 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   120 120 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   409 409 

 

- โปรแกรมน้ีสามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่ำบตัรโดยสำรเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทศันำจร ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร  พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่ำที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร  หรือระดบัเดยีวกนั 

3. ค่ำวีซ่ำ ( กรณผีู้เดนิทำงถอืพำสปอร์ตไทย ) 

4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 

5. ค่ำใช้จ่ำยของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัท่ำนในตลอดกำรเดนิทำง 

6. ค่ำกระเป๋ำเดนิทำง และค่ำประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่ำงกำรเดนิทำงในวงเงนิ ท่านละ  2,000,000.- บาท 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่ำใช้จ่ำยสว่นตวั  อำท ิค่ำอำหำร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย และค่ำภำษมูีลค่ำเพ่ิม 

3. ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิม่เติมอีก 



 

 

 

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) 

         

   ชื่อบญัชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั   ธนาคารกสิกรไทย  

      บญัชีกระแสรายวนั       เลขท่ี 639 - 1 - 00265 - 5 

การยกเลิก  :   

 กรณุำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 21 วันท ำกำร มฉิะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 กรณยีกเลิกก่อนกำรเดนิทำง 14 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณยีกเลิกก่อนกำรเดนิทำง 10 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดนิทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมพีฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจ

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

วุ่นวำยในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดนิทำงส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดนิทำงที่มอีำยุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดนิทำงและทำรกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอื่นใดอัน

มใิช่กำรท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุำแจ้งให้บริษัทฯ 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 เดนิทำงทรำบล่วงหน้ำ

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. ในกรณีที่ท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิด

ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญำตให้

เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 



 

 

 

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 ำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์

นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดนิทำงซื้ อตัว๋หรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทวัร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถ

ออกเดนิทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้น 

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

รำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำร

ปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสทิธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออก

เดนิทำงไม่น้อยกว่ำ  7  วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง 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 หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ 

จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถ

เข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยว

ดงักล่ำวได้ โดยมใิช่ควำมผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสยีหำยอย่ำงใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่ำน อนัเนื่องจำกกำร

โจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตวันักท่องเที่ยวเอง 

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

สำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดงักล่ำวในขณะร่วมเดนิทำงไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตำมอธัยำศัย 

18. ต ำแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตัว๋เครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือก

ต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สดุภำยใต้ลักษณะ

ต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบนิจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดนิทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำง

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.visaforchina.org/BKK_TH/upload/Image/mrtp/292041.jpg

