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Leelawadee Holiday ขอน าทา่นเยือนดินแดนแห่งมหาอ านาจ ณ ประเทศจีน ขึ้นชมแลนด์มาร์กแห่ง

ใหม่ของมหานครเซ่ียงไฮ้ เซ่ียงไฮท้าวเวอร ์ล่องเรือชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนติกไปกบั "ทะเลสาบซีหู เมือง

โบราณริมน ้ าอู่เจ้ิน " พร้อมไฮไลท"์ หาดไว่ธาน - ERA INTERSECTION OF TIME -เมืองเก่าเทยีนจ่ือฟาง " 

พร้อมการบริการและอ านวยความสะดวกที่แสนประทบัใจแด่คนพิเศษเช่นคุณ “ในลีลา....ที่เป็นตัวคุณ” 

     ไม่มีการลงรา้นชอ้ป เพือ่ความไม่เสียเวลาแก่ทุกท่าน  
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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                             ออกเดินทางตั้งแต่15 ท่านข้ึนไป               

วนัแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 Row C สายการบนิ ไทย 

แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย์ คอยต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวก 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเซ่ียงไฮ-้หงัโจว-วดัหลิงอ่ินซ่ือ-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หงัโจว 

00.30 น. ออกเดนิทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ ้สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยสายการบนิ ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ TG 662 

05.45 น. เดินทางถึง สนามบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร 

  พร้อมตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าให้เรียบร้อยเชา้   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม THE QUBE HOTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองหงัโจว (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ช.ม.) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ยเมนู ปลากุย้หยูนึง่ซอสสายชู ไก่ขอทาน หมูตงโป 

เนื้ อกุง้ผดัชาหลงจ่ิง เป็ดทอดกรอบหงัโจว เป่าฮ้ือสดอบ หมอ้ไฟเห็ดรวม ทอดฟองเตา้หู+้ทองมว้นผกั ผดัผกั

ฟองเตา้หู ้น ้ าแกงนางซ่ง  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัหลิงอ่ินซ่ือ น าท่านตื่นตากบัหินแกะสลักเป็นรูปพระพุทธรูปไม่ซ า้กนัมาถึง 470 รูป 

อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระประธานศรีศากยมุณีองค์ใหญ่สูง 20 เมตร แกะสลักจากไม้การบูร 24 ท่อน 

เลียนแบบพระพุทธรูปในสมยัราชวงศ์ถงั เป็นพระพุทธรปูปางนั่งสมาธ ิที่ใหญ่ที่สดุในเมอืงจีนอกีด้วย  จากนั้นน า

ท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ดนิแดนแห่งไข่มุกของเมอืงหังโจว ท่านจะได้สมัผัสกบัวิวทวิทศัน์อนังดงามที่ล้อมรอบ

ไปด้วยภเูขาเป็นสถานที่ ที่จักรพรรดเิฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็นอย่างมาก จนได้รับการขนานนามว่า 

“ตวัอยู่ซีหู เสมอืนนั่งอยู่บนสวรรค์”  
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ยเมนูป้ิงย่างเกาหลี 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัท่ี    INTERCONTINENTAL HANGZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  (3)   หงัโจว – อู่เจ้ิน – เซ่ียงไฮ ้– ถนนนานกิง - เซ่ียงไฮ ้

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองอู่เจ้ิน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) จากนั้นน าท่าน ล่องเรือเมือง

โบราณริมน ้ าอู่เจ้ิน  ชมเมืองโบราณที่อนุรักษ์และคงสภาพบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแกะสลักไม้ตาม

หน้าต่าง หรือการแกะสลักหินที่มีความประณีตงดงาม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอูเจิ้ น เมืองที่ได้ชื่อว่า 

“นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจียง” ที่มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมน ้า

บรรยากาศความเป็นเมอืงโบราณ และความเป็นโมเดร์ินที่ผสมผสานได้อย่างลงตวั  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ยเมนู ขาหมูน ้ าแดงอู่เจ้ิน ปลากุย้หยูนึ่งซีอ๋ิว กุง้อบ

กระเทียมกะทะรอ้น ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม หมูย่างเสฉวน พริกยาวสดเจียว ผกักาดขาวนึ่งกระเทียม 

ผกักวางตุง้ผดัเห็ดหอม ซ่ีโครงหมูตุ๋นฮุยซวั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ ้มหานครแห่งความเจริญรุ่งเร่ืองที่เตม็ไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว ย่าน

การค้า และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่มชีื่อเสยีงระดบัโลก จากนั้นน าท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ 
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เป็นย่านช้อปป้ิงเก่าแก่ที่สดุของเซี่ยงไฮ้ตลาดซื้อขายของกนัคกึคักตั้งแต่ทศวรรษ 1920 ตั้งอยู่ฝั่งผู่ซี กนิพ้ืนที่ยาว

ตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของ “เดอะ บนัด”์ ถงึ “พีเพิลส ์สแควร์” เป็นแหล่งช้อปป้ิงสนิค้าแบรนดเ์นมจากทั่วโลก... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Ooding Top Quality Seafood บริการท่านดว้ย “เมนูซีฟู้ดบุฟเฟ่ต”์ ช่ือดงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัท่ี     INTERCONTINENTAL SHANGHAI JING’AN หรือเทยีบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง (4)      เซ่ียงไฮ ้– หาดไว่ธาน – อุโมงคเ์ลเซอร ์– เซ่ียงไฮท้าวเวอร ์- ตลาดเฉินหวงัเมีย่ว 

     ERA INTERSECTION OF TIME - เซ่ียงไฮ ้

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หาดไว่ธาน สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ อกีทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กบัถนนนาน

กงิ ถนนคนเดนิ ที่มชีื่อเสยีงของเซี่ยงไฮ้ ถอืว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงสนิค้าแบรนดเ์นมต่างๆ มากมาย นอกจากนั้นท่าน

ยังสามารถมองเหน็วิวของหอไข่มุก ซึ่งเป็นสญัลักษณอ์นัโดดเด่นของเมอืงเซี่ยงไฮ้อกีด้วย   

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ อุโมงคเ์ลเซอร ์อโุมงค์ลอดแม่น า้สายแรกในประเทศจีน น าท่านตื่นตาไปกบั เทคโนโลยี

แสง ส ีเสยีงที่สวยแปลกตา เหมือนน าท่านหลุดออกมาอยู่ในโลกแห่งอนาคตเลยทเีดยีว  จากนั้นน าท่านขึ้นชมวิว
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ทวิทศัน์ของมหานครแห่งความเจริญรุ่งเรือง ณ เซ่ียงไฮท้าวเวอร ์ตกึที่ถูกสร้างขึ้นเคยีงคู่กบัตึกระฟ้าที่เคยสงูที่สดุ

ในจีนมาก่อน อย่างตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซน็เตอร์ (ตึกSWFC) ซึ่งปัจจุบัน

ครองต าแหน่งตกึที่สงูที่สดุในจีน 

  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ย “เมนูสุก้ีหมอ้ไฟท่านละ 1 หมอ้” ท่ีประกอบไป

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

บะหมี ่เก๊ียวไสห้มู ผกักาดขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว ตลาด 100 ปี ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกบับริเวณของสวนอี้หยวน ตลาดที่เตม็

ไปด้วยความเก่าแก่ของวัฒนธรรมดงัเดมิของชาวจีนที่ยังคงเกบ็รักษาไว้เป็นอย่างด ีท่านสามารถเดนิเลือกซื้อสนิค้า

พ้ืนเมอืง ของที่ระลึก นานาชนิด นอกจากนั้นที่นี่ยังมเีสี่ยวหลงเปาสตูรพ้ืนเมอืงที่มชีื่อเสยีงอกีด้วย 
  หลังจากนั้นน าท่านชม ERA INTERSECTION OF TIME ชมโชว์อันตระการตา ตื่นเต้น สวยงาม ชมการขับ

มอเตอร์ไซด ์4 คนั ในลูกโลกเหลก็และม ีชื่อเสยีงคณะหนึ่งใน ประเทศจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั บริการท่านดว้ย เทปันยากิ เมนูอาหารท่ีท่านจะไดเ้ห็นกรรมวิธีการปรุง

อาหารแบบญี่ปุ่ นโดยจะมีการน าวตัถุดิบต่างๆบรรจงย่างบนกระทะเหล็กขนาดใหญ่ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไป
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กบัการชมฝีไมล้ายมือของเชฟ พรอ้มลิ้ มรสความสดอร่อยของอาหารท่ีคดัสรรอย่างพิถีพิถนัเพือ่มอบใหค้น

พเิศษเช่นคุณ (ส าหรบัท่านท่ีไม่ทานเน้ือบริการดว้ย เมนูซีฟู้ด)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัท่ี     INTERCONTINENTAL SHANGHAI JING’AN หรือเทยีบเท่า  

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5)     เซ่ียงไฮ ้– เมืองเก่าเทียนจ่ือฟาง - FLORENTIA OUTLET SHANGHAI –  

                      สนามบินเซ่ียงไฮ ้- สนามบินสุวรรณภูม ิ

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านเยือน เมืองเก่าเทียนจ่ือฟาง ย่านสดุชิคของมหานครเซี่ยงไฮ้ ที่รวบรวม แหล่งช้อปป้ิง ร้านอาหาร 

ผับบาร์ มากมาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ FLORENTIA OUTLET SHANGHAI ให้ท่านอิสระกับการเลือกซื้ อ

สนิค้าแบรนดด์งัจากทั่วโลก เช่น PRADA GUCCI BURBERRY BVLGARI เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ยเมนู ปลาตาเดียวนึ่งซีอ้ิวกุง้อบน ้ าแดงเซ่ียงไฮ ้ 

เป็ดทอดเซ๊ียะเหมิน หอยหลอดใหญ่นึง่กระเทียม ไก่บา้นอบหมอ้ดิน กา้มปูผดัหน่อไมจี้น เห็ดหอมผดัไฟแดง 

ผดัผกัตามฤดูกาล ซ่ีโครงหมูตุ๋นสมุนไพร 

17.20 น. น าท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG665  

21.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

ลีลา...ท่ีเป็นตวัคุณ 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน 

ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั เมนูอาหาร และภตัตาคาร อาจมีการเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลาเดินทาง 
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อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 57,900.- 55,900.- 56,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   55,900.- 53,900.- 54,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 53,900.- 51,900.- 52,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 51,900.- 49,900.- 50,900.- 

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

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

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 559 559 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   539 539 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 519 519 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 499 499 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   120 120 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   399 399 

 

** อตัราค่าบริการ ท่ีเสนอ เป็นการคิดจากกรณีผูเ้ดินทางขั้นต า่ 15 ท่าน  

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

 

- โปรแกรมน้ีสามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

-  

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทศันาจร ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดนิทาง และค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ  2,000,000.- บาท 
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อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิม่เติมอีก 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท  

- ช าระยอดมดัจ า โดยบตัรเครดติ หรือบตัรเดบติ ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday 

- ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 

- ช าระโดยเงนิสด 

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

         ชื่อบญัช ี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั   ธนาคารกสิกรไทย  

  

                     บญัชีกระแสรายวนั       เลขท่ี 639 - 1 - 00265 - 5 

 

“การจ่ายส่วนท่ีเหลือ” กรณุาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนัก่อนเดนิทางการยกเลิก  :   

➢ กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันท าการ มฉิะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

➢ กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

➢ กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 10 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดนิทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมพีฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความ

วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอัน

มใิช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์

เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้

รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มเีดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปด้วย (กรณุา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้

เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 
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8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 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. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด

ค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้

เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก

เหตผุลส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผดิกฎหมาย หรือมคีวามประพฤตสิ่อไป

ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์

นั้นๆ หากท่านผู้เดนิทางซื้ อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถ

ออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

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

รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ

ปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดนิทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุต ิเว้นแต่ ในกรณี

ที่ เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , การประท้วง, การจลาจล , ภัย

ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ 

จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถ

เข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทาง

ไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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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 ของผู้เชิญ ถ้าหากผู้เชิญเป็นคนจีน ให้ถ่ายส าเนาบตัรประชาชน คนจีน** 

9. กรณทีี่ผู้ต้องการขอวีซ่าจีนไม่ได้มาขอด้วยตวัเอง ผู้สมคัรขอวีซ่าต้องเขยีน ใบมอบอ านาจ(ภาษาองักฤษ)  พร้อมกบัส าเนา

บตัรประชาชนของผู้ที่มาย่ืนแทน  

กรณีผูเ้ดินทางเป็นเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปี เอกสารท่ีตอ้งใชเ้พิม่: 

1. ส าเนาสตูบิตัร 

2. ส าเนาบตัรประชาชนพ่อและแม่ หากพ่อและแม่ไม่ได้เดนิทางพร้อมกบัเดก็ ต้องเขยีนใบยินยอมอนุญาตให้เดก็เดนิทาง

 ออกนอกประเทศและระบุชื่อผู้ที่เดนิทางพร้อมกบัเดก็ พร้อมทั้งจุดประสงคใ์ห้ชัดเจน  

**ในแบบฟอร์มหัวข้อที่4.3พ่อและแม่ต้องเซน็ชื่อก ากบัพร้อมลายเซน็ หรือประทบันิ้วมอืเดก็**  

โปรดแสดงใบเปล่ียน ชื่อ-สกุล ใบหย่า ใบอปุการะเลี้ยงดูบุตร ใบมรณะบตัร หรืออื่นๆ(ถ้าม)ี 

ตวัอย่างรูปถา่ยท่ีถูกตอ้ง 
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