
 

 

 

 

 

    

 

 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ขอน าท่านสู่แดนมังกร ณ ประเทศจีน "ท่องดินแดนแห่งเทพนยิายไปกบั 

SHANGHAI DISNEY LAND" ล่องเรือชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกไปกบั เมืองโบราณริมน ้ าอูเจ้ิน 

ทอ่งโลกใต้ทะเลไปกบั OCEAN AQUARIUM ตื่นตาไปกบัการแสดง ERA INTERSECTION OF TIME 

พร้อมการบริการ และการอ านวยความสะดวกแสนประทบัใจเพ่ือมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก าหนดการเดินทาง  13-17 เมษายน 2561      ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่าน 

วนัศุกรท่ี์13 เมษายน 2561 (1) กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ ้(สาธารณรฐัประชาชนจีน) 

21.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 Row C สาย

การบนิ ไทย แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัท อลิิท ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวก 

 

วนัเสารท่ี์14 เมษายน 2561 (2) เซ่ียงไฮ-้ซูโจว-สวนหลิวหยวน-อู่เจ้ิน-ล่องเรือเมืองโบราณริมน ้ าอู่เจ้ิน-อู่เจ้ิน 

00.30 น. ออกเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ ้สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 

TG 662 

05.45 น. เดินทางถึง สนามบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง และ

ศุลกากร พร้อมตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วน าท่านออกเดนิทางรับประทานอาหารเช้า 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม SHANGHAI ROYAL INT’L HOTEL 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมอืง ซูโจว (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ช.ม) จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ 

สวนหลิวหยวน ในอดตีมีชื่อว่า “สวนตะวันออก” เป็นสวนศิลปะเจียงหนันขนานแท้ โดดเด่นด้านการ

จัดวางและช่องว่าง มกีารโชว์ลูกเล่นของลักษณะความแตกต่างทางสถาปัตยกรรรมที่สร้างมุมมองระดับ

ต่างๆ ได้อย่างงดงามลงตวั ที่มทีั้งโครงสร้างสถาปัตยกรรม ตลอดจนการเล่นแสงเงา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ย หมูตุ๋นน ้ าแดงป้ายทอง ปลากระพงนึง่
ซีอ๋ิว กุง้อบพริกเกลือ ไก่บา้นแช่เหลา้เหลือง หมูย่างฝรัง่เศส มะเขืออบน ้าจ้ิมไก่ หมอ้ไฟเป็ดรวม

มิตร เตา้หูท้รงเคร่ือง ผดัผกัตามฤดูกล กระดูกหมูตุ๋นฮวยซวั  

 หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอู่เจ้ิน จากนั้นน าท่าน ล่องเรือเมืองโบราณริมน ้าอู่เจ้ิน ชมเมอืง

โบราณที่อนุรักษ์และคงสภาพบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแกะสลักไม้ตามหน้าต่าง หรือการ

แกะสลักหินที่มคีวามประณตีงดงาม ชมวิถชีีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมอืงอเูจิ้น เมอืงที่ได้ชื่อว่า 

“นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจียง” ที่มปีระวัตศิาสตร์กว่า 1,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

ริมน า้บรรยากาศความเป็นเมอืงโบราณ และความเป็นโมเดร์ินที่ผสมผสานได้อย่างลงตวั 

 

 

 

 

  

 



 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ขาหมูอู่เจ้ิน ปลานึง่ซอสพริก กุง้แม่น ้ าผดัไฟ

แดง เป่าฮือสดผดัเห็ดใบชา เตา้หูท้รงเคร่ือง มะเขือยาวนึง่ซอสสูตรลบั หน่อไมจี้นผดัแปะฮา ผดั

ผกัตามฤดูกาล กระเพาะหมูตุ๋นเมล็ดบวั  

พกัท่ี    WATERSIDE RESORT WUZHEN หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ท่ี  15 เมษายน  2561 (3)  อู่ เ จ้ิน-เซ่ียงไฮ้-วัดพระหยกขาว-ตลาดเฉินหวังเมี่ ยว-ERA 

INTERSECTION OF TIME-เซ่ียงไฮ ้

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซ่ียงไฮ ้มหานครแห่งความมั่งคั่ง ศูนย์กลางการค้า คมนาคม และยังรวมไปถึง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ย ไก่สบัแตจ๋ิ้ว ปลากุย้หยูทอดซอส
เปร้ียวหวาน กุง้อบกระเทียม หมูตุ๋นน ้ าแดง เป็ดรมควนั มะเขือยาวไสห้มูสบัน ้าแดง ถ ัว่แขกอบ

ซอส XO คะนา้ไฟแดง ซ่ีโครงหมูตุ๋นขา้วโพด 

จากนั้นน าท่านเลือกซื้ อและเลือกชม รา้นบวัหิมะ สนิค้าขึ้นชื่อของเมอืงจีนจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วดั

พระหยกขาว ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็น

จ านวนมากที่สดุของเมอืงเซี่ยงไฮ้ น าท่านตื่นตากบัหยกทั้งแท่งที่สลักเป็นองคพ์ระพุทธรปู และหุ้มด้วย

เพชรพลอย หินมโนรา อนัแสนงดงามให้ท่านได้นมสัการเพ่ือความเป็นสริิมงคงในชีวิต จากนั้นน าท่าน
เดนิทางสู่ ตลาดเฉินหวงัเมีย่ว ตลาด 100 ปี ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกบับริเวณของสวนอี้หยวน ตลาดที่เตม็ไป

ด้วยความเก่าแก่ของวัฒนธรรมดังเดิมของชาวจีนที่ยังคงเกบ็รักษาไว้เป็นอย่างดี ท่านสามารถเดิน

เลือกซื้ อสินค้าพ้ืนเมือง ของที่ระลึก นานาชนิด นอกจากนั้นที่นี่ ยังมีเสี่ยวหลงเปาสูตรพ้ืนเมืองที่มี

ชื่ อเสียงอีกด้วย น าท่านชม ERA INTERSECTION OF TIME ชมโชว์อันตระการตา ตื่ นเต้น 

สวยงาม ชมการขบัมอเตอร์ไซด ์4 คนั ในลูกโลกเหลก็และม ีชื่อเสยีงคณะหนึ่งใน ประเทศจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย (หมอ้ไฟเล็กท่านละ 1 หมอ้) ท่ีมาพรอ้มกบั เน้ือ

หมู เนื้ อปลา เนื้ อกุง้ป่น เนื้ อปลาป่น ลูกช้ินปลาหมึก ทองมว้นหมู เห็ดรวม ผกัรวม รากบวั ฟอง

เตา้หู ้วุน้เสน้ บะหมี ่เก๊ียวไสห้มูผกักาดขาว  

พักที่    INTERCONTINENTAL SHANGHAI PUXI หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัจนัทรท่ี์ 16 เมษายน 2561 (4)  เซ่ียงไฮ-้ SHANGHAI DISNEY LAND-ถนนนานกิง-เซ่ียงไฮ ้

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

ขอน าท่านเดินทางย้อนวัยเดก็กับ สวนสนุกเซ่ียงไฮ ้ดิสนีย ์แลนด ์SHANGHAI DISNEY LAND 

เป็นดสินีย์ แลนดท์ี่มขีนาดใหญ่กนัดบั 2 ของโลก และมขีนาดใหญ่กว่า ฮ่องกงดสินีย์ แลนด ์ถงึ 3 เท่า

เลย สนุกกบัไฮไลท ์Enchanted Storybook Castle ปราสาทดสินีย์ที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยแบ่งออกเป็น 

6 ธีมด้วยกันเป็น Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrow Land, 

Treasure Cove และ Fantasy Land หลากหลายเคร่ืองเล่นให้ท่านได้ร่วมสนุก... 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกแก่ทุกท่านในการเล่นเคร่ืองเล่นอย่างไม่ขาดตอน มอบเป็น

เงินสดจ านวน 100 RMB 

สนุกกับ เมนสตรีท ยูเอสเอ ที่ Mickey’s Philhar Magic โดยโดนัล ดั๊ก จะพาท่านไปร่วมระลึกถึง

ภาพยนตร์แอนนิเมชั้นของดสินีย์ในรปูแบบ 3 มติ ิและที่ The Golden Mickeys จะเป็นโชว์ในรปูแบบ

บรอดเวย์ น าโดยมิกกี้  และพ้องเพ่ือน และใน Fantasy Gardens ท่านจะพบกับ มิกกี้  มินนี่และกูฟฟ่ี 

จะมาเซอร์ไพรซ์ทุกท่าน เพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะพกกล้องไปเพ่ือเกบ็ภาพความประทบัใจ ส าหรับท่าน

ที่ต้องการพบกับความตื่นเต้นพร้อมกับหัวเราะไปในอวกาศ ไปนั่ง Space Mountain ให้อารมณ์เบิก

บาน หรือจะไปช่วย Buzz Lightyear ต่อสู้กับเหล่าเอเล่ียนจากนอกโลก ที่  Buzz Lightyear Astro 

Blasters หรือจะไปล่องเรือเที่ยวรอบโลกใน ‘it’s a small world’ ท่านจะพบกบัเหล่าตุก๊ตาน่ารักสดใส

แต่งตัวแบบพ้ืนเมอืงของประเทศต่างๆทั่วโลก หรือชมพาเหรดอนัตระการตานี้ ได้รวบรวมมาจากเทพ

นิยายสุดคลาสสคิของดิสนีย์ และยังมีสถานที่ต่างๆ รวมถึงขบวนพาเหรดที่ท่านไม่ควรพลาด นั่นคือ 



 

 

Flights of Fantasy Parade ให้ท่านโบยบินไปกับเพ่ือนดิสนีย์ที่ท่านชื่นชอบ ร้องและเต้นร าไปบน

ถนน… 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง อสิระให้ท่านเพลินเพลินไปกบัการช้อปป้ิงบนถนนที่มคีวามยาว

ประมาณ 5 กโิลเมตร ที่เตม็ไปด้วยห้างสรรพสนิค้ามากมายเป็นย่านที่คกึคกัและทนัสมยัที่สดุอกีด้วย 

ค า่ บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ย บุฟเฟ่ตซี์ฟู๊ดแบบญี่ปุ่ น Ooding Top 

Quality Seafood 

พกัท่ี     INTERCONTINENTAL SHANGHAI PUXI หรือเทยีบเท่า  

 

วนัองัคารท่ี 17 เมษายน 2561 (5)  เซ่ียงไฮ-้หาดไว่ธาน-OCEAN AQUARIUM-สนามบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง -  

                                                  สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดนิทางสู่ หาดไว่ธาน สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ อกีทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กบัถนน

นานกงิ ถนนคนเดิน ที่มีชื่อเสยีงของเซี่ยงไฮ้ ถือว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย 

นอกจากนั้นท่านยังสามารถมองเหน็วิวของหอไข่มุก ซึ่งเป็นสญัลักษณ์อนัโดดเด่นของเมืองเซี่ยงไฮ้อกี

ด้วย  จากนั้นน าท่านเย่ียมชม SHANGHAI OCEAN AQUARIUM สถานที่จัดแสดงพันธุ์สัตว์น ้า

ขนาดใหญ่ที่มีเนื้ อที่กว่า 22,400 ตารางเมตรท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับเหล่าสัตว์น ้านานาชนิดที่

พร้อมใจกนัแหวกว่ายเข้ามาทกัทายท่านอย่างไม่ขาดสาย นอกจากนั้นท่านจะได้ชมอโุมงคส์ตัว์น า้ขนาด

ใหญ่ และโซนการจัดแสดงสตัว์น า้กว่าอกี 9 โซน... 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ย ปลากระพงอบซอสน ้าแดง หมูกรอบ

มาเกา๊ เป็ดยา่งฮ่องกง หมูแดงกวางตุง้ ผดัผกัแกว้ ขนมจีบไข่ปู ฮะเกา๋ ซาลาเปาไสค้รีม 

กว๋ยเต๋ียวหลอดไสกุ้ง้ ไชเทา้กรวยผดักุย้ฉ่าย ขา้วผดั 

 จนได้เวลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย 

17.20 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ TG665  

21.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3


 

 

 

 

ลลีาวดี  ฮอลเิดย ์

ลลีา ... ทีเ่ป็นตัวคุณ 

 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ เวลา และสาย

การบิน ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั เมนูอาหาร และภตัตาคาร อาจมีการเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลา

เดินทาง 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 59,900.- 58,900.- 59,400.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   57,900.- 56,900.- 57,400.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 55,900.- 54,900.- 55,400.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 53,900.- 52,900.- 53,400.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   9,500.-  9,500.- 9,500.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  18,000.- 18,000.- 18,000.- 

 

** อตัราค่าบริการ ท่ีเสนอ เป็นการคิดจากกรณีผูเ้ดินทางขั้นต า่ 15 ท่าน หากผูเ้ดินทางอยู่ระหว่าง 10-14  

ท่าน เพิม่ท่านละ 5,000.- บาท ** 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 589 589 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   569 569 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 549 549 

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

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   95 95 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   409 409 

 

- 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 

 

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 าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

 ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 สามารถช าระค่ามดัจ า โดยบตัรเครดติทุกธนาคาร ( ไม่มค่ีาธรรมเนียม )  

ผ่านทางเวบ็ไซดไ์ด้ www.Leelawadee.holiday  

 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023) 

ชื่อบญัชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั ธนาคาร กสิกรไทย   

  บญัชีกระแสรายวนั   เลขท่ี  639-1-00265-5 

 

การยกเลิก  :   

 กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรา

ค่าบริการ 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรม

เป็นที่รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, 

หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทาง

และทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการ

อื่นใดอนัมใิช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการ

เดนิทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มเีดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไป

ด้วย (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็

เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการ

ทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาที่

ก  าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทาง

ทราบล่วงหน้าก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 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 ขอสงวนสทิธิ์ในการ

คดิค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่

ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อัน

เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง , พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย 

หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก

เที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) 

หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออก

เดนิทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้เดนิทางซื้อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้ว

ต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

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

ท่านเหน็ว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของ

โรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ 

โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอา



 

 

ตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นหรือสดุวิสยั อาท ิการล่าช้าของสายการบิน, การ

นัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษา

ผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  

บริษัทฯ จะคนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการ

เพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่

สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่า

เข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนั

เนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

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

โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่

สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสม

ให้ดทีี่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่ง

ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่

ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้

ขา้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการยืน่ขอวีซ่าจีน ประเภทท่องเที่ยว 

1.  พาสปอร์ต (ต้องมอีายุอย่างน้อย 6 เดอืน) 

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

สวมเคร่ืองประดบั 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 าเนาบตัรประชาชน คนจีน** 

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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