
 

 

 
           

 

 

 
 

Leelawadee Holiday มีความยินดนี าท่านเยือนดินแดนแห่งความงาม ณ ประเทศจีน 

"ท่องดินแดนแห่งเทพนยิายไปกบั ยอดเขาหวงซานดินแดนแห่งมรดกโลก” 

ล่องเรือชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนติกไปกบั ทะเลสาบพนัเกาะ  

ตื่นตาไปกบัสถาปัตยกรรมอันล ่าค่าของ เมืองโบราณหงชุน  

พร้อมการบริการและอ านวยความสะดวกที่แสนประทบัใจเพ่ือมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ 

“ลีลาวดี ฮอลิเดย์...ลีลาที่เป็นตัวคุณ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก าหนดการเดินทาง   22-27พ.ค./26มิ.ย-1ก.ค./24-29ก.ค. 

                           8-13,21-26 ส.ค./18-23 ก.ย./2-7ต.ค. 2561   ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่าน 

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ ้(สาธารณรฐัประชาชนจีน) 

21.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2 Row C  

สายการบนิ ไทย แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวก 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)  เซ่ียงไฮ-้หงัโจว-ทะเลสาบซีหู-หวงซาน-เมืองเก่าถุนซี-หวงซาน 

00.30 น. ออกเดนิทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ ้สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยสายการบนิ ไทย แอร์เวย์  

เที่ยวบนิที่ TG 662 
05.45 น. เดินทางถึง สนามบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ

ศุลกากร พร้อมตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วน าท่านออกเดนิทางรับประทานอาหารเช้า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม SHANGHAI ROYAL INT’L HOTEL 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองหงัโจว (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ช.ม.)  

...ล่องเรือทะเลสาบซีหู ดินแดนแห่งไข่มุกของเมืองหังโจว ท่านจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์อันงดงามที่

ล้อมรอบไปด้วยภเูขาเป็นสถานที่ ที่จักรพรรดเิฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็นอย่างมาก จนได้รับ

การขนานนามว่า “ตวัอยู่ซีหู เสมอืนนั่งอยู่บนสวรรค์” 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั ขอน าท่านรบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองหวงซาน (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช.ม.) เมอืงที่ได้รับการยกย่องให้

เป็นเมืองแห่ง "วัฒนธรรมของโลก" "มรดกโลกทางธรรมชาติ" และ "อุทยานธรณีวิทยาโลก" สามสิ่งใน

เมืองเดียวกัน อีกทั้งยังมีสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงในโลกอีกด้วย นอกจากนี้ เมืองหวงซานยังมีทิวทัศน์ที่

งดงามอกีมากมาย…จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าถุนซี ชมถนนโบราณที่สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง

โดยมอีายุกว่า 800 ปี ซึ่งได้รับการคดัเลือกจากการท่องเที่ยวจีนให้เป็นถนนคนเดนิ1ใน10ที่ดทีี่สดุของจนี. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี    SINOTRANS HUANGSHAN JIANGUO HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)  หวงซาน – ยอดเขาหวงซาน - หวงซาน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ยอดเขาหวงซาน โดยกระเช้าไฟฟ้า น าท่านชมเทอืกเขาที่มทีวิทศัน์อนังดงามชม

ยอดเขาหินแกรนิต ต้นสนรปูร่างแปลกตา เพลินเพลินไปกบัภาพของหมอกและก้อนเมฆที่ลอยมาอยู่ใกล้ๆ

ตัวท่านนอกจากนั้นบริเวณเทอืกเขานี้ยังมีน า้พุร้อนและบ่อน า้ร้อนธรรมชาติอกีมากมาย ปัจจุบันนี้องคก์าร

ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเทอืกเขาหวงซานเป็นมรดกโลก และยังจัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมาก

ที่สดุแห่งหนึ่งในจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั ขอน าท่านรบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันน าท่านเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพในจุดชมวิวต่างๆท่านจะได้ชม

เทอืกเขาแห่งสรวงสวรรค์นี้ ในมุมที่ไม่ซ า้กนั ความงามนี้มักจะปรากฏอยู่ในภาพเขียนของจีน และปรากฏ

ชื่อในวรรณกรรมต่างๆอยู่บ่อยครั้งพร้อมชมวิวของพระอาทติย์ตกดินที่จะท าให้ท่านหลงใหลไปกบัความ

มหัศจรรย์ที่ธรรมชาตไิด้รังสรรคข์ึ้นมาอย่างลงตวัอสิระให้ท่านได้เกบ็ภาพความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พักที่    XI HAI HOTEL หรือเทียบเท่า  โรงแรมที่ตั้ งอยู่บนเทือกเขาหวงซานท่านจะได้เพลินเพลินไปกับ

บรรยากาศของธรรมชาตทิี่แสนงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (4)  หวงซาน – เมืองโบราณหงชุน - เจอ้เจียง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านชมบรรยากาศยามเช้าที่แสนโรแมนตกิของเทอืกเขาหวงซาน อสิระให้ท่านเกบ็ภาพบรรยากาศต่างๆ

จนได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางลงจากเทอืกเขาโดยกระเช้าไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั ขอน าท่านรบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณหงชุน ถูกสร้างขึ้นมากว่า600ปีในอดีตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ

ลูกหลานคนในสกุลวัง ปัจจุบันที่หมู่บ้านหงชุนมีบ้านเรือนจ านวนกว่า 300 หลังคาเรือน ที่ยังคงรักษา

สภาพบ้านเรือนโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิงราวเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ หากมาเที่ยวที่นี่จะได้ชื่นชมกบั

ความงามของบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนที่สงูบางพ้ืนที่ของหมู่บ้านถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกสขีาวนับเป็นภาพที่

งดงามอย่างย่ิง จึงท าให้ที่นี่ได้รับการขานว่าเป็น  "เมืองในภาพวาดพู่กันจีน" จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

เมืองเจ้อเจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองที่เตม็ไปด้วยมนตเ์สน่ห์และเอกรักษ์เฉพาะตวัซึ่ง

ต่างเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค า่ ขอน าท่านรบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พักที่     QIANDAOHU RUNHE JIANGUO HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)  เจอ้เจียง-ทะเลสาบพนัเกาะ-เซ่ียงไฮ-้หาดไว่ธาน-ถนนนานกิง  

                                     STARBUCKS RESERVE ROASTERY-เซ่ียงไฮ ้

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านล่องเรือชมวิวทวิทศัน์ ณ ทะเลสาบพนัเกาะ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามที่

ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่นับพันเกาะที่กระจายตวัไปทั่วทะเลสาบท่านจะได้ชมบรรยากาศของธรรมชาตทิี่

เตม็ไปด้วยความอดุมสมบูรณท์ี่ถอืได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่งของประเทศจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั ขอน าท่านรบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซ่ียงไฮ ้มหานครแห่งความมั่งคั่ง ศูนย์กลางการค้า คมนาคม และยังรวม

ไปถงึสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างให้ความสนใจ(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช.ม.) 

จากนั้นน าท่านเลือกซื้อและเลือกชม รา้นผา้ไหม สนิค้าขึ้นชื่อของเมอืงจีน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หาดไว่ธาน สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ อกีทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กบั

ถนนคนเดิน ที่มีชื่อเสยีงของเซี่ยงไฮ้ ถือว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย นอกจากนั้น

ท่านยังสามารถมองเหน็วิวของหอไข่มุก ซึ่งเป็นสญัลักษณ์อนัโดดเด่นของเมืองเซี่ยงไฮ้อกีด้วย  เดินทางสู่ 

ถนนนานกิง อสิระให้ท่านเพลินเพลินไปกบัการช้อปป้ิงบนถนนที่มีความยาวประมาณ 5 กโิลเมตร ที่เตม็

ไปด้วยห้างสรรพสนิค้ามากมายเป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สดุอีกด้วย จากนั้นน าท่านเดินทางชมร้าน

กาแฟ STARBUCKS RESERVE ROASTERY ร้านกาแฟขนาดใหญ่ที่มีการออกแบบตกแต่งอย่าง

สวยงามและลงตวั **พเิศษบริการท่านดว้ยเคร่ืองดื่มท่านละ 1 แกว้** 

 

 

 

 



 

 

ค า่ ขอน าท่านรบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พักที่     FOUR POINTS BY SHERATON DANING หรือเทยีบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง (6) เซ่ียงไฮ-้ตลาดเฉินหวงัเมีย่ว-สนามบนิเซ่ียงไฮ-้สนามบนิสุวรรณภูมิ 

 เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

  น าท่านเลือกซื้อและเลือกชม รา้นบวัหิมะ สนิค้าขึ้นชื่อของเมอืงจีน   

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว ตลาด 100 ปี ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณของสวนอี้ หยวน 

ตลาดที่เตม็ไปด้วยความเก่าแก่ของวัฒนธรรมดังเดิมของชาวจีนที่ยังคงเกบ็รักษาไว้เป็นอย่างดี ท่าน

สามารถเดนิเลือกซื้อสนิค้าพ้ืนเมอืง ของที่ระลึก นานาชนิด นอกจากนั้นที่นี่ยังมเีสี่ยวหลงเปาสตูรพ้ืนเมือง

ที่มชีื่อเสยีงอกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 จนได้เวลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย 

17.20 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ TG665  

21.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

ลีลาวดี ฮอลิเดย.์..  

ลีลาท่ีเป็นตวัคุณ 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ เวลา และสายการ

บิน ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั เมนูอาหาร และภตัตาคาร อาจมีการเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลาเดินทาง 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 66,900.- 64,900.- 65,900.- 

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

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 62,900.- 60,900.- 61,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 60,900.- 58,900.- 59,900.- 

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 3,000.- บาท ** 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 649 649 

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

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 609 609 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 589 589 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   120 120 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   489 489 

 

- โปรแกรมน้ีสามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทศันาจร ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั 

3. ค่าวีซ่าจนี ( กรณถีอืเล่มพาสปอร์ตไทย ) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่ากระเป๋าเดนิทาง และค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ  2,000,000.- บาท 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิม่เติมอีก 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน :    ส ำหรบักำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่านละ 20,000. - บาท    

   ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งน้อย 14 วนั 

 

 ช ำระผ่ำนเว็บไซค ์: www.leelawadeeholiday  

( โดยเลือกโปรแกรม และ เลือกพีเรียดเดินทำงก่อนช ำระมดัจ ำ ) 

 ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ำยในนำม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ  ากดั 

 ช ำระโดยเงินสด 

 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

ช่ือบญัชี บรษิทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ  ากดั    ธนาคาร กสิกรไทย 

บญัชีกระแสรายวนั      เลขที่  639-1-00265-5 

 

 

การยกเลิก  :   

 กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่เคยเดนิทางแล้วมปีระวัตคิวามประพฤตไิม่น่ารัก หรือมพีฤตกิรรมเป็นที่

รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือ

พยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและ

ทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่น

ใดอนัมใิช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน

จองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทาง

ส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มเีดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปด้วย 

(กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจ

งอแงรบกวนผู้เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์

หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่

ก  าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  10 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณทีี่ท่านขอเปล่ียนตวัผู้เดนิทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิด

ค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่

อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อัน

เนื่องมาจากเหตผุลส่วนตัวของท่านผู้ เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมี

ความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดนิทางของ

ทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้เดนิทางซื้อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ 

ไม่สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

 

 

 

 



 

 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่าน

เหน็ว่ารายการท่องเที่ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่

พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอล

โปรแกรมเป็นยุต ิเว้นแต่ ในกรณทีี่เกดิเหตจุ าเป็นหรือสดุวิสยั อาท ิการล่าช้าของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, การ

ประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟ

นอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  

บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการ

เพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่

สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชม

ให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อัน

เนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงนิได้ โดย

ท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถ

เลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุ

ภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจ์ะ

เดนิทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการยืน่ขอวีซ่าจีน ประเภทท่องเที่ยว 

1.  พาสปอร์ต (ต้องมอีายุอย่างน้อย 6 เดอืน) 

2. รปูถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ (48 มม. X 33 มม.)  (พ้ืนหลงัขาวเท่านั้น เหน็ใบหน้า/เหน็หูชัดเจน ไม่ยิ้มเหน็ฟัน  ไม่สวม

เคร่ืองประดบั ไม่สวมเสื้อแขนกุด เสื้อสขีาว-สอ่ีอน ชุดครยุ และชุดข้าราชการ) 

3.  ส าเนาหน้าพาสปอร์ต 

4.  ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

5.  ส าเนาบตัรประชาชน 

6.  ส าเนาการเปล่ียนชื่อ (ถ้าม)ี 

7.  ส าเนาหน้าวีซ่าจนีคร้ังล่าสดุ (หากม)ี 

8.  ใบจองโรงแรม ระบุชื่อผู้จอง วันที่เข้าพักและวันที่ออก (ทางบริษทัจัดเตรียมให้) 

**กรณทีี่ต้องการพักกบัเพ่ือนหรือญาตใินจนีต้องแนบจดหมายเชญิพร้อมส าเนาหน้าพาสปอร์ตและส าเนาหน้า 

Resident Permit ของผู้เชญิ ถ้าหากผู้เชิญเป็นคนจนี ให้ถ่ายส าเนาบตัรประชาชนคนจนี** 

9. กรณทีี่ผู้ต้องการขอวีซ่าจีนไม่ได้มาขอด้วยตวัเอง ผู้สมคัรขอวีซ่าต้องเขยีน ใบมอบอ านาจ(ภาษาองักฤษ)                

พร้อมกบัส าเนาบตัรประชาชนของผู้ที่มาย่ืนแทน  

กรณีผูเ้ดินทางเป็นเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปี เอกสารท่ีตอ้งใชเ้พิม่: 

1. ส าเนาสตูบิตัร 

2. ส าเนาบตัรประชาชนพ่อและแม่ หากพ่อและแม่ไม่ได้เดนิทางพร้อมกบัเดก็ ต้องเขยีนใบยินยอมอนุญาตให้เดก็

เดนิทาง ออกนอกประเทศและระบุชื่อผู้ที่เดนิทางพร้อมกบัเดก็ พร้อมทั้งจุดประสงคใ์ห้ชัดเจน  

**ในแบบฟอร์มหัวข้อที่4.3พ่อและแม่ต้องเซน็ชื่อก ากบัพร้อมลายเซน็ หรือประทบันิ้วมอืเดก็**  

โปรดแสดงใบเปล่ียน ชื่อ-สกุล ใบหย่า ใบอปุการะเลี้ยงดูบุตร ใบมรณะบตัร หรืออื่นๆ(ถ้าม)ี 

 

ตวัอย่างรูปถา่ยท่ีถูกตอ้ง 
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