
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ขอน าทา่นเยือนแดนมังกร ณ ประเทศจีน 

"พรอ้มไฮไลท ์เซ่ียงไฮท้าวเวอร-์สวนหลิวหยวน " 

ล่องเรือชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนติกไปกบั เมืองโบราณริมน ้ าอู่เจ้ิน  

ทอ่งโลกใต้ทะเลไปกบั OCEAN AQUARIUM ตื่นตาไปกบัการแสดง ERA INTERSECTION OF TIME 

** ไม่ลงรา้นชอ้ปเพือ่ไม่เสียเวลาแก่ทุกท่าน ** 

พร้อมการบริการและอ านวยความสะดวกที่แสนประทบัใจเพ่ือมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก าหนดการเดินทาง  29 ธนัวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562           ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่าน 

วนัเสารท่ี์ 29 ธนัวาคม 2561 (1)  กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ ้(สาธารณรฐัประชาชนจีน) 

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

สายการบนิ ไทย แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย์ คอยต้อนรับ  

พร้อมอ านวยความสะดวก 

 

วนัอาทิตยท่ี์ 30 ธนัวาคม 2561 (2) เซ่ียงไฮ-้หาดไว่ธาน-อุโมงคเ์ลเซอร-์เซ่ียงไฮท้าวเวอร-์เมืองอู่เจ้ิน 

                เมืองโบราณริมน ้ าอู่เจ้ิน-เมืองอู่เจ้ิน  

00.30 น. ออกเดนิทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ ้สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยสายการบนิ ไทย แอร์เวย์  

เที่ยวบนิที่ TG 662 

05.45 น. เดินทางถึง สนามบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง และ

ศุลกากร พร้อมตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วน าท่านออกเดนิทางรับประทานอาหารเช้า 

เช้า ขอน าท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู ฮะเกา๋ ขนมจีบไข่ปู ซาลาเปาหมูแดง 

ซาลาเปาไส้ครีม กว๋ยเตีย๋วหลอด เกี๊ยวซ่า ซี่โครงหมูนึ่งเต้าซี่ ผดัผกักวางตุ้ง ข้าวต้มไข่เย่ียวม้า 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หาดไว่ธาน สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ อกีทั้งยังตั้งอยู่ใกล้

กบัถนนนานกงิ ถนนคนเดิน ที่มีชื่อเสยีงของเซี่ยงไฮ้ ถือว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมต่างๆ

มากมาย นอกจากนั้นท่านยังสามารถมองเหน็วิวของหอไข่มุก ซึ่งเป็นสญัลักษณ์อนัโดดเด่นของเมือง

เซี่ยงไฮ้อกีด้วย  จากนั้นเดนิทางสู่ อุโมงคเ์ลเซอร ์อโุมงคล์อดแม่น า้สายแรกในประเทศจีน น าท่านตื่น

ตาไปกบั เทคโนโลยีแสง ส ีเสยีงที่สวยแปลกตา เหมือนน าท่านหลุดออกมาอยู่ในโลกแห่งอนาคตเลย

ทเีดยีว จากนั้นน าท่านขึ้นชมวิวทวิทศัน์ของมหานครแห่งความเจริญรุ่งเรือง ณ เซ่ียงไฮท้าวเวอร ์ตกึที่

ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กบัตึกระฟ้าที่เคยสงูที่สดุในจีนมาก่อน อย่างตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ 

เวิลด ์ไฟแนนเชียล เซน็เตอร์ (ตกึSWFC) ซึ่งปัจจุบนัครองต าแหน่งตกึที่สงูที่สดุในจีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน ขอน าท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู ปลากุ้ยหยูนึ่งซีอิ๊ว ไก่สบัแต้จิว๋ กุ้งแม่น า้

อบซีอิ๊ว หม้อดนิหมูตุน๋น า้แดง หม้อไฟปลาหมกึ เหด็หลินจือผดัเอน็หอย ซีฟู๊ดอบวุ้นเส้น หม้อไฟดอก

กะหล ่าปลี ผดัผกัตามฤดูกาล ซี่โครงหมูตุน๋ข้าวโพด 

 หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองอู่เจ้ิน  ล่องเรือเมืองโบราณริมน ้ าอู่เจ้ิน  ชมเมอืงโบราณที่อนุรักษ์

และคงสภาพบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแกะสลักไม้ตามหน้าต่าง หรือการแกะสลักหินที่มี

ความประณตีงดงาม ชมวิถชีีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมอืงอู่เจิ้น เมอืงที่ได้ชื่อว่า “นครเวนิชแห่งมณฑล

เจ๋อเจียง” ที่มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมน า้บรรยากาศความ

เป็นเมอืงโบราณ และความเป็นโมเดริ์นที่ผสมผสานได้อย่างลงตวั 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ปลานึ่งซอสพริก กุ้งแม่น า้ผัดไฟแดง ไก่บ้านอบ

เป่าฮื้ อสด เป็ดย่างกวางตุ้ง เต้าหู้ทรงเครื่อง มะเขือยาวนึ่งซอสสูตรลับ หน่อไม้จีนผัดแปะฮา ผัดผัก

ตามฤดูกาล ซี่โครงหมูตุน๋ฮุยซัว  

พกัท่ี    WATERSIDE RESORT WUZHEN หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัจนัทรท่ี์ 31 ธนัวาคม 2561 (3)  อู่เจ้ิน-เมืองซูโจว-สวนหลิวหยวน-ซานถงัเจีย-เซ่ียงไฮ-้ถนนนานกิง-เซ่ียงไฮ ้

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองซูโจว เมอืงโบราณล าดับต้นๆของเมืองจีนที่ยังม ี การอนุรักษ์ตวัอาคาร

บ้านเรือนที่เก่าแก่ให้คงอยู่จวบจนปัจจุบันแต่ยังมีการผสมผสานอาคารและสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่เอาไว้

อย่างลงตวั (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน ขอน าท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ปลากะพงทะเลนึ่งซีอิ๊ว หมูสามชั้นป้าย

ทอง กุ้งนึ่ งกระเทียม ห่านอบน ้าแดง เป็ดอบข้าวเหนียว ไก่ผัดผงกะหร่ี หมูผัดพริกยาว เต้าหู้

ทรงเคร่ือง ผดัผกัตามฤดูกาล ซปุตุน๋เหด็รวม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนหลิวหยวน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง หลังสวนจัวเจิ้ ง 80 กว่าปี ในรัช

สมัยวั่นล่ี ปีที่ 21 เป็นสวนศิลปะเจียงหนันขนานแท้ มีการโชว์ลูกเล่นของลักษณะความแตกต่างทาง 

สถาปัตยกรรรมที่สร้างมุมมองระดบัต่างๆ ได้อย่างงดงามลงตวั  

 



 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าซานถงัเจีย ที่มีประวัติมากว่า 1,000 ปี โดยสร้างขึ้ นสมัย

ราชวงศ์ถังและเป็นย่านการค้าและวัฒนธรรมที่มีความเจริญมากในอดีตนอกจากนั้นยังเตม็ไปด้วย

สิ่งก่อสร้างที่แสนงดงามและมีความละเอยีดประณีต ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกบัร้านค้าและบ้านเรือน

ที่ตั้งเรียงรายเป็นแถวริมแม่น า้ซานถงัให้อสิระท่านในการถ่ายภาพและพักผ่อนอย่างเตม็ที่... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู เป็ดย่างปักกิ่ง 4 รส ปลากุ้ยหยูนึ่งซีอิ๊ว กุ้งใหญ่ผดั

ซอสวาซาบ ิไก่ผดัเปรี้ยวหวาน หมูสามชั้นอบชากวนอมิ ผดัเหด็ป่ารวม เหด็หูหนูด าผดั ผดัคะน้า  

 กระดูกหมูตุน๋สาล่ีหิมะ 

หลังอาหารค ่าน าท่านเดินทางสู่ เซ่ียงไฮ ้มหานครที่เตม็ไปด้วยความเจริญรุ่งเรือง จนได้รับการขนาน

นามให้เป็นมหานครแห่งมหาอ านาจ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) จากนั้นน าท่านสู่ ถนนนานกิง 

อิสระให้ท่านเพลินเพลินไปกับการช้อปป้ิงบนถนนที่มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ที่เตม็ไปด้วย

ห้างสรรพสนิค้ามากมายเป็นย่านที่คกึคกัและทนัสมยัที่สดุอกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัท่ี    SHERATON GRAND SHANGHAI PUDONG HOTEL & RESIDENCES หรือเทียบเท่า  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัองัคารท่ี 1 มกราคม 2562 (4)  เซ่ียงไฮ-้ SHANGHAI OCEAN AQUARIUM-วดัพระหยกขาว-เฉินหวงัเมีย่ว 

    ERA INTERSECTION OF TIME-เซ่ียงไฮ ้     

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านเย่ียมชม SHANGHAI OCEAN AQUARIUM สถานที่จัดแสดงพันธุส์ตัว์น า้ขนาดใหญ่

ที่มีเนื้ อที่กว่า 22,400 ตารางเมตรท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับเหล่าสัตว์น า้นานาชนิดที่พร้อมใจกนั

แหวกว่ายเข้ามาทกัทายท่านอย่างไม่ขาดสาย นอกจากนั้นท่านจะได้ชมอุโมงค์สตัว์น า้ขนาดใหญ่ และ

โซนการจัดแสดงสตัว์น า้กว่าอีก 9 โซน...  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัพระหยกขาว ศูนย์รวมจิตใจ

ของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจ านวนมากที่สดุของเมืองเซี่ยงไฮ้ 

น าท่านตื่นตากบัหยกทั้งแท่งที่สลักเป็นองค์พระพุทธรูป และหุ้มด้วยเพชรพลอย หินมโนรา อนัแสน

งดงามให้ท่านได้นมสัการเพ่ือความเป็นสริิมงคงในชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน ขอน าท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์  ซีฟู๊ดแบบญี่ ปุ่น Ooding Top 

Quality Seafood 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว ตลาด 100 ปี ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกบับริเวณของสวนอี้หยวน 

ตลาดที่เตม็ไปด้วยความเก่าแก่ของวัฒนธรรมดังเดิมของชาวจีนที่ยังคงเกบ็รักษาไว้เป็นอย่างดี ท่าน

สามารถเดินเลือกซื้ อสินค้าพ้ืนเมือง ของที่ระลึก นานาชนิด นอกจากนั้นที่นี่ ยังมีเสี่ยวหลงเปาสูตร

พ้ืนเมืองที่มีชื่ อเสียงอีกด้วย   จากนั้นน าท่านชม ERA INTERSECTION OF TIME ชมโชว์อัน

ตระการตา ตื่นเต้น สวยงาม ชมการขับมอเตอร์ไซด์ 4 คัน ในลูกโลกเหลก็และม ีชื่อเสยีงคณะหนึ่งใน 

ประเทศจีน 

 
 
 
 

 

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


 

 

ค ่า ขอน าท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย หม้อไฟเลก็ท่านละ 1 หม้อ (น า้ซุปเหด็) 

เนื้อแพะ เนื้อหมู เนื้อปลา เนื้อกุ้งป่น ลูกชิ้นปลาหมกึ ทองม้วนหมู เหด็รวม ผกัรวม รากบวั ฟองเต้าหู้ 

วุ้นเส้น บะหมี่ เกี๊ยวไส้หมูผกักาดขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัท่ี    SHERATON GRAND SHANGHAI PUDONG HOTEL & RESIDENCES หรือเทียบเท่า  

 

วนัพุธท่ี 2 มกราคม 2562 (5)   เซ่ียงไฮ-้ FLORENTIA OUTLET SHANGHAI-สนามบินเซ่ียงไฮ-้สนามบิน

  สุวรรณภูมิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ FLORENTIA OUTLET SHANGHAI ให้ท่านอิสระกับการเลือกซื้ อสนิค้า

แบรนดด์งัจากทั่วโลก เช่น PRADA GUCCI BURBERRY BVLGARI เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน ขอน าท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ปลาตาเดยีวนึ่งซีอิ๊ว กุ้งอบน า้แดงเซี่ยง

ไฮ้ เป็ดทอดเซี๊ยะเหมิน เหด็หอมสดผดัไฟแดง ไก่บ้านอบหม้อดิน ก้ามปูผัดหน่อไม้จีน ออส่วนแต้จิว๋ 

ผดัผกัตามฤดูกาล ซี่โครงหมูตุน๋ลูกสะมอ 

 จนได้เวลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย 

17.20 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ TG665  

21.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

ลีลาวดี ฮอลิเดย ์  

ลีลา...ท่ีเป็นตวัคุณ 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ เวลา และสาย

การบิน ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั เมนูอาหาร และภตัตาคาร อาจมีการเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลา

เดินทาง 



 

 

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   8,500.- 8,500.- 8,500.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  15,000.- 15,000.- 15,000.- 

 

** อตัราค่าบริการ ท่ีเสนอ เป็นการคิดจากกรณีผูเ้ดินทางขั้นต า่ 15 ท่าน  

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

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

 

- 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 

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   85 85 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   409 409 



 

 

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

   ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน   

 ช าระยอดมดัจ า โดยบตัรเครดติ หรือบตัรเดบติ ผ่านทางหน้าเวปไซต ์www.leelawadee.holiday 

 ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย์ จ ากดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรณุาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2664-0023)   

 

ช่ือบญัชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 

  ธนาคารกสิกรไทย    บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั     

                       บญัชีกระแสรายวนั   เลขท่ี  639-1-00265-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกเลิก:  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรม

เป็นที่รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, 

หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทาง

และทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการ

อื่นใดอนัมใิช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (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

คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น 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

ท่านเหน็ว่ารายการท่องเที่ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของ

โรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ 

โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอา

ตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นหรือสดุวิสยั อาท ิการล่าช้าของสายการบิน, การ

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

ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษา

ผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปิดท าการ  

บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น 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 ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได้ 

โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่

สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสม

ให้ดทีี่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่ ง

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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แบบฟอรม์ขอ้มูลเพือ่ใชป้ระกอบการยืน่วีซ่าประเทศจีน 

ชื่อ- นามสกุล (กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์) 

NAME (MISS./MRS./MR.)………………………...................SURNAME……………………………………………………… 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั (กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL……………………………………………………………………………… เบอรโ์ทรศพัทม์ือถอื...................................... 

ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานทีศึ่กษา (กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

...........................................................................................................................................................

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถานทีศึ่กษา (กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

...........................................................................................................................................................

..................................................................................... เบอรโ์ทรศพัทม์ือถอื...................................... 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่              เคย               ไม่เคย 

รายชื่อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 

(กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

 

** ส าหรบัทีที่ย่งัไม่ไดแ้ต่งงาน (กรุณาระบุชื่อคุณพ่อ และคุณแม่)** 

** ส าหรบัท่านที่แต่งงานแลว้ (กรุณาระบุชื่อ คู่สมรส สามี ภรรยา หรือ บุตร)** 

 

1. NAME (MISS./MRS./MR.)……………………………………… SURNAME……………………………………………………… 

    ความสมัพนัธ.์........................................................... เบอรโ์ทรศพัทม์ือถอื..................................... 

 

2. NAME (MISS./MRS./MR.)……………………………………… SURNAME……………………………………………………… 

    ความสมัพนัธ.์........................................................... เบอรโ์ทรศพัทม์ือถอื..................................... 

 


