
 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนท่องเที่ยวฤดูหนำวที่ปักกิ่งเมืองหลวงแห่งแดนมังกร ชมควำมย่ิงใหญ่พระรำชวังกู้กง ตระกำรตำกับ

ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน ชมจัตุรสัเทียนอนัเหมิน หอฟ้ำเทียนถำน วดัลำมะ ช้อปป้ิงจุใจ ถนนหวงัฝูจ่ิง 

เซอรไ์พรสเ์อำทเ์ล็ท และ ตลำดรสัเซีย พร้อมเสิร์ฟควำมอร่อยด้วยอำหำรท้องถิ่นหลำกเมนู คัดสรรที่พักพร้อม

บริกำรในควำมเป็นมำตรฐำนของ ลีลำวดี ฮอลิเดย ์เพ่ือคนพิเศษเช่นคุณ 

ก ำหนดกำรเดินทำง  31 OCT–4 NOV,6-10 DEC 2018 / 16–20 JAN,20-24 FEB,6-10 MAR 2019 

วนัแรกของกำรเดินทำง (1)   กรุงเทพฯ-สนำมบนิสุวรรณภูมิ 

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 ประตู

ทำงเขำ้ 2  ROW C เคำนเ์ตอร ์สำยกำรบินไทยแอรเ์วย ์โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำก ลีลำวดี ฮอลิเดย์ 

คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ทำ่น 

23.50 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงปักกิ่ง สำธำรณรฐัประชำชนจีน โดยสำยกำรบิน ไทยแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่  

TG 674 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง   (2)       ปักกิง่ – วดัลำมะ - ก ำแพงเกำ้มงักร อุทยำนเป่ยไห่ – พระรำชวงัฤดูรอ้น 

- ถนนหวงัฝูจ่ิง - ปักกิง่ 

05.30 น.  เดินทำงถึง สนำมบินนำนำชำติกรุงปักกิง่ ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน หลังจำกผ่ำนพิธกีำร

ตรวจคนเข้ำเมืองและพิธกีำรทำงศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว  

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย โจ๊กไข่เยีย่วมำ้ เก๊ียวซ่ำ ปอเป๊ียะทอด ฮะเกำ๋ 

ซำลำเปำไสห้มู ไสค้รีม ขนมจีบไสห้มู ปำท่องโก ๋ 



น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัลำมะ ที่รู้จักกนัในนำม หย่งเหอกง วังองค์ชำย 4 ในอดีตสถำนที่แห่งน้ี เป็นวัง

ที่ประทับของพระรำชโอรสองค์ที่ 4 ของคังซีฮ่องเต้  ชมพระพุทธรูปยืนซ่ึงท ำด้วยไม้จันทร์ต้นเดียว

เป็นพระยืนไม้ที่สงูที่สดุในโลก 

  

 

 

 

 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู ปลำกะพงทอด ขำหมูร ำ่รวย หมูอบน ้ ำ

แดงรวมเห็ดหอม เป็นทอด กุง้ทอดพริกเกลือ หมอ้ดินอบมะเขือยำว เอ็นหอยผดัดอกบร็อคโคลี ่

ผดัผกัตำมฤดูกำล 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ ก ำแพงเกำ้มงักรทีอุ่ทยำนเป่ยไห่ ตั้งอยู่บริเวณทะเลสำบเป๋ยไห่ หนึ่งในอุทยำน

หลวงโบรำณที่มีสภำพสมบูรณ์ที่สดุของจีนแม้จะผ่ำนเวลำมำเน่ินนำนนับพันปี มีจุดเด่นที่ส ำคัญคือ

เจดีย์สีขำว ต้ังเด่นสง่ำอยู่ด้ำนบนเนินเขำเกำะหยก และก ำแพงเก้ำมังกร เป็นแนวก ำแพงที่มีลวดลำย

มังกรเป็นรูปสลักนูนต ่ำอย่ำงวิจิตรสวยงำม 

 

 

   

 

น ำทำ่นเดินทำงสู่  พระรำชวงัฤดูรอ้น สร้ำงขึ้นมำแล้วประมำณ 800 ปี ในสมัยรำชวงศ์จิ๋น ชม

ระเบียงที่ยำวที่สดุในโลกกว่ำ 700 เมตร และเรือหินอ่อนที่สร้ำงข้ึนโดยใช้งบประมำณของกอง

ทหำรเรือ  

 

 

 

 



ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู เป็ดปักกิ่ง ซุปหอยงวงชำ้ง ปลำกุย้หยูนึง่

ซีอ๋ิว กุง้ใหญ่ทอดรูปหำงนกยูง ผดัเอ็นหอยใหญ่ ซ่ีโครงหมูอบ คะนำ้ผดัน ้ ำมนัหอยทะเล ผดัไก่

เสฉวน ผดัผกัรวมเพือ่สุขภำพ ขำ้วผดัหยำงโจว 

  หลงัอำหำรค ำ่ น ำท่ำนสู่ ถนนหวงัฝูจ่ิง ซ่ึงเป็นศูนย์กลำงส ำหรับกำรช้อปป้ิงที่คึกคักมำกที่สุดของ

เมืองหลวงปักกิ่ง 

ทีพ่กั   RENAISSANCE BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง   (3)       ปักกิง่ – จัตุรสัเทียนอนัเหมิน - พระรำชวงักูก้ง - หอฟ้ำเทียนถำน -

กำยกรรมปักกิง่ - ปักกิง่ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำทำ่นชม จตุัรสัเทียนอนัเหมิน ซ่ึงจัตุรัสที่ใหญ่ที่สดุในโลกและเป็นศูนย์กลำงของกรุงปักกิ่ง จำกน้ัน

น ำท่ำนสู่ พระรำชวังต้องห้ำม พระรำชวงักูก้ง สร้ำงขึ้นในสมัยจักรพรรดิ หยงเล่อ มีต ำหนักใหญ่เลก็

รวม 9,999 ห้อง เป็นที่ประทับและว่ำรำชกำรของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในรำชวงศ์หมิงและ

รำชวงศ์ชิงชมโบรำณสถำนและสิ่งก่อสร้ำงอนัทรงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์และกำรเมือง 

 

 

 

  

 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู ปลำซุนหยูนึง่เตำ้ชี่ ห่ำนย่ำงกวำงตุง้ 

ผดัไก่บำ้นไฟแดง กุง้อบวุน้เสน้ เคำหยกอบเผือก ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม เตำ้หูท้รงเครื่อง

กวำงตุง้ ซุปเป็ดตุน๋ 



น ำทำ่นเดินทำงสู่ หอฟ้ำเทียนถำน เป็นสถำนที่ซ่ึงพระจักรพรรดิใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยำดำในระยะ

ย่ำงเข้ำฤดูหนำวถึงเดือนอ้ำยตำมจันทรคติ เพ่ือให้กำรเกบ็เกี่ยวได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู สุกี้ หมอ้ไฟจักรพรรดิ ปลำตำเดียวทรง เปำ

ฮือสดทรงเครื่อง  เอนหอยทรงเครื่อง หอยทะเลทรงเครื่อง ลูกช้ินกุง้เยื่อไผ่ เนื้ อแพะ เนื้ อหมู 

เนื้ อไก่ เตำ้หู ้จำนรวมผกั จำนรวมเห็ด บะหมีส่ด 

หลงัอำหำรค ำ่ น ำท่ำนชม โชวก์ำยกรรมปักกิง่ ชมควำมมหัศจรรย์ของชำวจีนที่มีช่ือเสียงด้ำนกำร

แสดงกำยกรรมให้ทุกทำ่นได้ประทบัใจ 

ทีพ่กั   RENAISSANCE BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่ำ   

 

 

 

 

 

วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง   (4)     ปักกิง่ - ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน - SURPRISE OUTLET - ปักกิง่ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ ก ำแพงเมืองจีน ด่ำนจวียงกวน สัมผัสกบัควำมมโหฬำรและควำมย่ิงใหญ่ของ

ก ำแพงมรดกโลก เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ทำ่นจะได้สมัผัสก ำแพงเมืองจีนอย่ำงถึง

จุดสงูสดุ และพร้อมกบัวิวทวิทศัน์ที่สวยงำม สร้ำงข้ึนคร้ังแรกเม่ือประมำณกว่ำ 2,000 ปีก่อน 

 

 



เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย ปลำกระพงนึง่สำมสี ขำหมูน ้ ำแดง กุง้

ทอดซอสเสฉวน เนื้ อเป็ดผดัเห็ดป่ำ หมอ้ไฟเห็ดหูหนูด ำ หมูตม้เผ็ด ผดัคะนำ้กวำงตุง้ ซุปเห็ด

รวมมิตร เอ็นหอยเชลลผ์ดัรวมเห็ด 

น ำทำ่นช้อปป้ิงที่ SURPRISE OUTLET ให้ทำ่นได้เลือกซ้ือสนิค้ำของแบรนด์เนม ไม่ว่ำจะเป็น 

รองเท้ำ กระเป๋ำ เสื้อผ้ำ และอื่นๆ อกีมำกมำย 

   

 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู ปลำกุย้หยูนึง่ซีอ๋ิว หอยเชลลอ์บวุน้เสน้ เปำ

ฮือสดอบเนย หอยหลอดนึ่งเตำ้ซ่ี กุง้กุลำสองรส หมอ้ดินเตำ้หู ้ไก่ทอดหยุนนำน ผดัผกัตำม

ฤดูกำล ซุปกระเพำะหมูตุน๋เยือ่ไผ่ 

ทีพ่กั  RENAISSANCE BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่ำ   

 

 

 

 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง   (5)      ปักกิง่ – ชอ้ปป้ิงตลำดรสัเซีย – สนำมบิน - กรุงเทพฯ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำทำ่นสู่ ตลำดรสัเซีย มีที่มำจำกตอนที่สหภำพโซเวียตล่มสลำยใหม่ๆ คนรัสเซียจะเดินทำงเข้ำมำ

ซ้ือสนิค้ำกนัที่น่ี เพ่ือน ำไปขำยท ำก ำไรที่รัสเซีย แหล่งช้อปป้ิงที่อยู่บนถนนยำวกว่ำ 400 เมตร ให้

ทำ่นเลือกซ้ือสนิค้ำเลียนแบบแบรนด์เนมดัง อำท ิหลุยส์วิตตอง, พรำด้ำ, เวอร์ซำเช่  

 

 



เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู บุฟเฟตซี์ฟู๊ดสไตลญ์ีปุ่่น 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบนิ..... 

17.05 น. ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพ ฯ  โดย สำยกำรบิน ไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ TG 615 

21.15 น. เดินทำงถึง สนำมบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ 

                      

                     ************************************** 

ลีลำวดี ฮอลิเดย ์

ลีลำ...ทีเ่ป็นตวัคุณ 

หมำยเหตุ:  รำยกำรและรำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำร

บินหรืออตัรำแลกเปล่ียนทั้งน้ีโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของทำ่นเป็นส ำคัญ 

 
อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลกูคา้ปกติ  สมาชิกบตัรหลกั  สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่  

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)  

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )  

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเด่ียว ช าระเพิ่ม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ลด 

59,900.- 

57,900.- 

55,900.- 

53,900.- 

9,000.- 

16,000.- 

57,900.- 

55,900.- 

53,900.- 

51,900.- 

9,000.- 

16,000.- 

58,900.- 

56,900.- 

54,900.- 

52,900.- 

9,000.- 

16,000.- 

 

** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทางขั้นต า่ 15 ทา่นข้ึนไป ** 

** กรณีออกเดินทาง 10-14 ทา่น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพ่ิมทา่นละ 4,000 บาท 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเด่ียวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิ่ม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

579 

559 

539 

519 

90 

419 

579 

559 

539 

519 

90 

419 



อตัรำนี้ รวม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป – กลับ โดยสำยกำรบินที่ระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

 ค่ำโรงแรมที่พัก 4 คืน (สองทำ่นต่อหน่ึงห้อง) ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกร หรือระดับเดียวกนั 

 ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศจีน 

 ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ 

 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี 

 มัคคุเทศกข์องบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่นตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 

 ค่ำประกนักำรเดินทำงระหว่ำงเดินทำงต่ำงประเทศวงเงินไม่เกนิ 1,500,000 บำท 

 

อตัรำนี้ ไม่รวม 

 ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง 

 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร 

 ค่ำน ำ้หนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด ( 30 กโิลกรัมต่อทำ่น ) 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองด่ืมและค่ำอำหำรที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่ำโทรศัพท ์ฯลฯ 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

 

 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : ส ำหรับกำรจอง กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 20,000.- บำท  

  - ช ำระยอดมดัจ ำ โดยบตัรเครดติ หรือบตัรเดบติ ผ่ำนทำงหน้ำเวปไซต์ www.leelawadee.holiday 

  - ช ำระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

  - ช ำระโดยเงนิสด 

  - ช ำระด้วยกำรโอนเงนิผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

         

   ช่ือบัญชี  บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั   ธนำคำรกสิกรไทย  

      บญัชีกระแสรำยวนั       เลขที ่639 - 1 - 00265 – 5 

 

กำรยกเลิก  :   

 กรณุำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันท ำกำร มฉิะนั้น ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ 

 กรณยีกเลิกก่อนกำรเดนิทำง 21 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรำค่ำบริกำร 

 กรณยีกเลิกก่อนกำรเดนิทำง 14 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมด 

 

 

 



หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมพีฤตกิรรมเป็นที่รังเกยีจ

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

วุ่นวำยในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดนิทำงส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดนิทำงที่มอีำยุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดนิทำงและทำรกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอื่นใดอัน

มใิช่กำรท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์

เพ่ือหำข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดนิทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้

รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มเีดก็ทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดนิทำงไปด้วย (กรณุำ

แจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเลก็อำจงอแงรบกวนผู้

เดนิทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบำงรำยกำรทวัร์หรือบำง

เส้นทำง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก  ำหนด 

ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทำงท่ำนอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณทีี่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำ

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. ในกรณทีี่ท่ำนขอเปล่ียนตวัผู้เดนิทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทนัภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคดิค่ำใช้จ่ำย

เพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญำตให้เปล่ียนชื่อ

หรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณ ีหำกมกีำรย่ืนวีซ่ำแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำก

เหตผุลส่วนตวัของท่ำนผู้เดนิทำง เช่น เอกสำรกำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมคีวำมประพฤตสิ่อไป

ในทำงเสื่อมเสยี รวมถงึกำรที่มไิด้เดนิทำงเพรำะเหตภุัยธรรมชำต ิหรือกำรยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส ำหรับท่ำนผู้ เดินทำงที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือ

ด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทวัร์

นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดนิทำงซื้อตัว๋หรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดงักล่ำว แล้วต่อมำทวัร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถ

ออกเดนิทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้น 

 

 

 



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

รำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำร

ปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมสีทิธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออก

เดนิทำงไม่น้อยกว่ำ  7  วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดนิทำง 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 หำกในวันเดนิทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดงักล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะ

คนืเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำ

ชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท 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 ำแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือก

ต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สดุภำยใต้ลักษณะ

ต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบนิจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดนิทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจ์ะเดินทำง

ไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดนิทำงไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสำรประกอบกำรยืน่ขอวีซ่ำจีน 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 ำเนำบตัรประชำชนคนจีน** 

9. กรณทีี่ผู้ต้องกำรขอวีซ่ำจีนไม่ได้มำขอด้วยตวัเอง ผู้สมคัรขอวีซ่ำต้องเขยีน ใบมอบอ ำนำจ(ภำษำองักฤษ)  พร้อมกบัส ำเนำ

บตัรประชำชนของผู้ที่มำย่ืนแทน  

กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 18 ปี เอกสำรท่ีตอ้งใชเ้พิม่: 

1. ส ำเนำสตูบิตัร 

2. ส ำเนำบตัรประชำชนพ่อและแม่ หำกพ่อและแม่ไม่ได้เดนิทำงพร้อมกบัเดก็ ต้องเขยีนใบยินยอมอนุญำตให้เดก็เดนิทำง

 ออกนอกประเทศและระบุชื่อผู้ที่เดนิทำงพร้อมกบัเดก็ พร้อมทั้งจุดประสงคใ์ห้ชัดเจน  

**ในแบบฟอร์มหัวข้อที่4.3พ่อและแม่ต้องเซน็ชื่อก ำกบัพร้อมลำยเซน็ หรือประทบันิ้วมอืเดก็**  

โปรดแสดงใบเปล่ียน ชื่อ-สกุล ใบหย่ำ ใบอปุกำระเลี้ยงดูบุตร ใบมรณะบตัร หรืออื่นๆ(ถ้ำม)ี 

ตวัอย่ำงรูปถำ่ยท่ีถูกตอ้ง 
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