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ก ำหนดกำรเดินทำง  22 – 27 ตุลำคม 2563 

วนัแรกของกำรเดินทำง  22 ตุลำคม (1) กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ ้(สำธำรณรฐัประชำชนจีน) 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 Row C สายการบิน 

ไทย แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่ของ บริษทัลีลำวดี ฮอลิเดย ์คอยต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวก 

 

วนัที่สองของกำรเดินทำง 23 ตุลำคม (2) สนำมบินเซ่ียงไฮ ้– เมืองหงัโจว – ล่องเรือทะเลสำบซีหู - ถนนเหอฝังเจีย 

00.30 น. ออกเดินทางสู่ มหำนครเซ่ียงไฮ ้สำธำรณรฐัประชำชนจีน โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบนิที่ TG 

662 

05.45 น. เดินทางถึง สนำมบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร 

พร้อมตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วน าท่านออกเดินทางรับประทานอาหารเช้า 

เชำ้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม Royal Century Hotel Shanghai 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่เมืองหงัโจว (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองหลวงเก่าของราชวงศ์ซ่งใต้ มัก

ถูกเรียกว่าสนามหลังบ้านของเซี่ยงไฮ้ เนื่องจากต้ังอยู่ห่างออกไปไม่ถึง 180 กม. และเมืองหังโจวยังถือได้ว่า

เป็นเม่ือที่น่าเที่ยวมากที่สดุอกีแห่งหนึ่งของจนีด้วย 

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู ปลานึ่งซอสสายชู ไก่ 

   ขอทาน หมูตงโป เนื้อกุ้งผัดชาหลงจิ่ง เป็ดทอดกรอบหังโจว หม้อไฟเหด็รวม ทอดฟอง 

   เต้าหู้+ทองม้วนผัก ผัดผักฟองเต้าหู้ ผัดผักตามฤดูกาล น า้แกงนางซ่ง 

 

 

 

 

 

 

 



   2 | ห น้ า  

 

 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือทะเลสำบซีหู ดินแดนแห่งไข่มุกของเมืองหังโจว ท่านจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์อัน

งดงามที่ล้อมรอบไปด้วยภเูขาเป็นสถานที่ ที่จักรพรรดิเฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็นอย่างมาก จน

ได้รับการขนานนามว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” จากนั้นน าท่านเยือน ถนนเหอฝังเจีย ถนนที่

สะท้อนให้เห็น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพ

ดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณ อีกทั้งตลอดแนวทางเดินสองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป มีสินค้า

พื้นเมือง และสนิค้าที่ระลึก ให้ท่านอสิระเดินเลือกซื้อสนิค้าของฝากตามอธัยาศัย 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู กุ้งมังกรอบเนย ปลาลวกซอสเสฉ 

   วน กุ้งอบวุ้นเส้น หอยเชลลน์ึ่งกระเทยีม กะเพาะหมูอบเกลือ หมูผัดพริกห่อขนมแป้ง หม้อดินเต้าหู้  

   มะเขือไส้หมูสบักะทะร้อน ผัดผักตามฤดูกาล ซุปตุ๋นเหด็รวม 

ที่พกั    Crowne Plaza Hangzhou Heda หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สำมของกำรเดินทำง 24 ตุลำคม (3) ถงหลี่ - หมู่บำ้นโบรำณถงหลี่ - ซูโจว - ประตูน ้ ำผำนเหมิน –  

               เมืองเก่ำซำนถงัเจีย 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองถงหลี ่น าท่านเยือนดินแดน “เวนิสน้อยแห่งตะวันออก” จากนั้นน าท่านล่องเรือ

ชมหมู่บ ้ำนโบรำณถงหลี่  หมู่บ้านโบราณที่ซึ่ งยังคงวัฒนธรรมแบบดั้ งเดิมให้ท่านเพลิดเพลินไปกับ

สถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยังคงใช้ชีวิตกนัอย่างเรียบง่ายนอกจากนั้นยังมีสิ้นค้าพื้นเมืองต่างๆ ให้

ท่านเลือกซื้อเลือกชมอย่างมากมาย... 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนดว้ย ขำหมูถงหลี ่ปลำกระพงนึง่กวำงตุง้ ไก่

ย่ำงถงหลี ่ ไข่เจียว เนื้ อห่ำนผดัน ้ำแดง มะเขือยำวอบหมูสบัหมูสำมชั้นอบผกัดองเหมยฉ่ำย สีส่หำยไฟ

แดง ผดัผกัตำมฤดูกำล ซุปตุ๋นเห็ดรวม 

 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว  (เดินทางประมาณ 1 ช.ม.)  จากนั้นน า

ท่านเยือน ประตูน ้ ำผำนเหมิน ที่สร้างในสมัยราชวงศ์ชุนชิว โดยมีอายุมาอย่างยาวนาน ภายในยังมีปูชนีย

สถานที่สวยงาม บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของเมืองซูโจว  
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และสถานที่บริเวณข้างในยังร่มรื่นเตม็ไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาชนิด จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ย่ำนเมือง

เก่ำซำนถงัเจีย ที่มีประวัติมากว่า 1,000 ปี โดยสร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถังและเป็นย่านการค้าและวัฒนธรรมที่มี

ความเจริญมากในอดีตนอกจากนั้นยังเตม็ไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่แสนงดงามและมีความละเอียดประณีต ท่านจะ

ได้เพลิดเพลินไปกับร้านค้าและบ้านเรือนที่ตั้งเรียงรายเป็นแถวริมแม่น า้ซานถังให้อิสระท่านในการถ่ายภาพ

และพักผ่อนอย่างเตม็ที่... 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู เป็ดย่ำงปักกิ่งสีร่ส ปลำกุย้หยูทอดรำดสำมรส 

กุง้ใหญ่ผดัซอสวำซำบิ ไก่ผดัเปร้ียวหวำน หมูสำมชั้นอบชำเทกวนอิม ผดัเห็ดป่ำรวม เห็ดหูหนูด ำผดัฮวย

ซวั ผดัคะนำ้ กระดูกหมูตุ๋นสำลีหิ่มะ 

ที่พกั    Grand Metro Park Hotel Suzhou  หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สีข่องกำรเดินทำง 25 ตุลำคม (4) ซูโจว - สวนจัวเจ้ิงหยวน - เขำเนินเสือ – เซ่ียงไฮ ้– กำยกรรม ERA  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนจัวเจ้ิงหยวน ในอดีตมีชื่อว่า “สวนตะวันออก” เป็นสวนศิลปะเจียงหนนัขนานแท้ 

โดดเด่นด้านการจัดวางและช่องว่าง มีการโชว์ลูกเล่นของลักษณะความแตกต่างทางสถาปัตยกรรรมที่สร้าง

มุมมองระดับต่างๆ ได้อย่างงดงามลงตัว ที่ มีทั้งโครงสร้างสถาปัตยกรรม ตลอดจนการเล่นแสงเงา เป็นต้น  

จากนั้นน าท่านเยือน เขำเนินเสือ เนินเขานี้ มีความสูงเพียง 36 เมตร ที่เตม็ไปด้วยต้นไม้เก่าแก่ล าต้นสูงเสยีด

ฟ้า ท่านสามารถมองเห็นเจดีย์หู่ชิวพันปีที่สูงสง่าบนเนินเขาท าให้สถานที่แห่งนี้ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ชื่อเสียงตั้งแต่อดีตนอกจากนั้นท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับสิ่งก่อสร้างมากมายที่สะท้อนความเป็นจีนโบราณ

อย่างแท้จริง 
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กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำรอำหำร  บ ริกำรท่ำนด้วยเมนู  ปลำกระพงนึ่ งรวมมิตร  

หมอ้ไฟไก่บำ้น กุง้กระเทียมกระทะรอ้น ซ่ีโครงหมูอบขำ้วเหนียว เป็ดอบเบียร ์หมูผดัพริกยำว ดอกกระห

ล ำ่ปลีผดัพริกแหง้ ถัว่แขกไฟแดง ซ่ีโครงหมูตุ๋นรวมเห็ด 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองเซ่ียงไฮ้ มหานครแห่งความม่ังคั่ง ศูนย์กลางการค้า คมนาคม และยัง

 รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างให้ความสนใจ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  3  

  ช.ม.) น าท่านชม ERA INTERSECTION OF TIME ชมโชว์อนัตระการตา ตื่นเต้น สวยงาม ชมก า ร ขั บ 

  มอเตอร์ไซด์ 4 คัน ในลูกโลกเหลก็และมี ชื่อเสยีงคณะหนึ่งใน ประเทศจีน 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนูสุกี้ หมอ้ไฟเล็ก ท่ำนละ 1 หมอ้ (น ้ ำซุปเห็ด) 

เนื้ อแพะ เนื้ อหมู เน้ือปลำ เนื้ อกุง้ป่น ลูกช้ินปลำหมึก ทองมว้นหมู เห็ดรวม ผกัรวม รำกบวั ฟองเตำ้หู ้วุน้

เสน้ บะหมี ่เกี๊ ยวไสห้มูผกักำดขำว 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พกั    Four Points By Sheraton Daning หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 

  

 

 

 

 

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง 26 ตุลำคม (5) เซ่ียงไฮ ้- หำดไว่ธำน - อุโมงคเ์ลเซอร ์- หอไข่มุก - วดัพระหยกขำว -   

                                 เมืองเก่ำเทียนจ่ือฟำง - ถนนนำนกิง              

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมที่พกั 

น าท่านเข้าเยี่ยมชม หำดไว่ธำน สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับถนนนาน

กิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเซี่ยงไฮ้ ถือว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย นอกจากนั้น

ท่านยังสามารถมองเห็นวิวของหอไข่มุก ซึ่งเป็นสญัลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย จากนั้นน าท่าน
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เดินทางสู่ อุโมงคเ์ลเซอร ์อุโมงค์ลอดแม่น า้สายแรกในประเทศจีน น าท่านตื่นตาไปกบัเทคโนโลยี แสง ส ีเสยีง

ที่สวยแปลกตา เหมือนน าท่านหลุดออกมาอยู่ในโลกแห่งอนาคตเลยทีเดียว... จากนั้นน าท่านขึ้นสู่ หอไข่มุก 

จุดชมวิวที่สามารถชมความงามของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู ต่ิมซ ำ ปลำกระพงอบซอสน ้ ำแดง  

   หมูกรอบมำเก๊ำ เป็ดย่ำงฮ่องกง หมูแดงกวำงตุ ้ง ผดัผกัแกว้ ขนมจีบไข่ปู ฮะเก๋ำ ซำลำเปำไสค้รีม   

   กว๋ยเต๋ียวหลอดไสกุ้ง้ ไชเทำ้กวยผดักุย้ฉ่ำย ขำ้วผดั ซุปประจ ำวนั 

จากนั้นน าเดินทางสู่ วดัพระหยกขำว เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่ นักท่องเที่ยว

เข้านมัสการเป็นจ านวนมากที่สดุ ในปี ค.ศ. 1876 ตรงกบัรัชสมัยกวางสฮู่องเต้แห่งราชวงศ์ชิง มีพระภิกษุจาก

เกาะผู่ถ่อซาน คือ หลวงพ่อฮุ่ยเกิน ได้เจริญรอยพระถังซัมจั๋งเดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎก ขากลับเดิน

ทางผ่านประเทศพม่าได้อัญเชิญพระพุทธรูปหยกขาวกลับเมือง 5 องค์ ด้วยกัน และได้มอบให้ชาวเซี่ยงไฮ้ 2 

องค ์

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเยือน เมืองเก่ำเทียนจ่ือฟำง ย่านสุดชิคของมหานครเซี่ยงไฮ้ ที่รวบรวม แหล่งช้อปป้ิง 

ร้านอาหาร ผับบาร์ มากมาย...จากนั้นน าท่านสู่ ถนนนำนกิง อิสระให้ท่านเพลินเพลินไปกับการช้อปป้ิงบน

ถนนที่มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้ามากมายเป็นย่านที่คึกคักและทันสมัย

ที่สดุอกีด้วย  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนดว้ย บุฟเฟ่ตซี์ฟู้ดแบบญี่ปุ่ น รำ้น Ooding Top Quality 

Seafood 
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ที่พกั    Four Points By Sheraton Daning หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หกของกำรเดินทำง 27 ตุลำคม (6) เซ่ียงไฮ ้- STARBUCKS RESERVE ROASTERY - ตลำดเฉินหวงัเมีย่ว –  

             สนำมบินเซ่ียงไฮ ้- สนำมบินสุวรรณภูมิ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางชมร้านกาแฟ STARBUCKS RESERVE ROASTERY ร้านกาแฟขนาดใหญ่ที่มีการออกแบบ

ตกแต่งอย่างสวยงาม และลงตัว จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลำดเฉินหวงัเมีย่ว ตลาด 100 ปี ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับ

บริเวณของสวนอี้หยวน ตลาดที่เตม็ไปด้วยความเก่าแก่ของวัฒนธรรมดังเดิมของชาวจีนที่ยังคงเกบ็รักษาไว้

เป็นอย่างดี ท่านสามารถเดินเลือกซื้ อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก นานาชนิด นอกจากนั้นที่นี่ยังมีเสี่ยวหลงเปา

สตูรพื้นเมืองที่มีชื่อเสยีงอกีด้วย 

 

 
 

 

 

 

 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู ห่ำนย่ำงฮ่องกง ปลำตำเดียวนึง่ซีอ้ิว เป่ำ

ฮือสดนึง่เตำ้ซ่ี หอยเชลลอ์บวุน้เสน้ ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม กุง้ทะเลลวก บรอกโคลีดอกผดัรวม

ปลิงทะเล ผดัรวมมิตรป้ำยทอง ผกักวำงตุง้นึง่รวมมิตร ซุปกระจ ำวนั 

 จนได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

17.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ TG665  

21.00 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

  ลีลำวด ฮอลิเดย ์

ลีลำ...ที่เป็นตวัคุณ 

 

หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำพอำกำศ เวลำ และสำยกำรบิน 

ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคญั เมนูอำหำร และภตัตำคำร อำจมีกำรเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลำเดินทำง 

 

 



   7 | ห น้ า  

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

 

 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ทัว่ไป 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 62,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน)   61,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน   มีเตียงเสริม) 60,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  ไม่มีเตียงเสริม) 59,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่ำนละ   7,000.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่ำนละ  12,000.- 

ตัว๋บิสสิเนส เพิม่ท่ำนละ 41,105.- 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับชั้นทศันาจร ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภำษีสนำมบินทุก

แห่ง  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง 

4. ค่ำภำษีเช้ือเพลิงท่ีทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่เติมอีก 

 

 

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

                                 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งน้อย 14 วนั 

 

• ช ำระผำ่นเว็บไซค ์: www.leelawadee.holiday ( โดยเลือกโปรแกรม และ เลือกพีเรียดเดินทำงก่อนช ำระมดั

จ ำ ) 

• ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ำยในนำม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

• ช ำระโดยเงินสด 
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• ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

 

ช่ือบญัชี บรษิัท ลลีาวดี ฮอลิเดย ์จ  ากดั             ธนาคาร กสิกรไทย 

            บญัชีกระแสรายวนั                เลขที่  639-1-00265-5 

กำรยกเลิก  :   

➢ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ 

➢ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรำ

ค่ำบริกำร 

➢ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมด 

 

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมี

พฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียง

ร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความสุขของคณะผู้

เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้

เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือ

เพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบก่อนจองทวัร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวก

ในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วม

เดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบ

ขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบาง

รายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้

เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่าน

ต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
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 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  10 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่

ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ 

อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิด

กฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ 

หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตาม

ทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยัน

ส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับ

การยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน 

หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการ

เปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการ

เดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยัน

จะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือ

สุดวิสัย  อาทิ  การ ล่า ช้ าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , การประท้วง , การจลาจล , ภั ย

ธรรมชาต,ิ อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรม

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิด

ท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่ นั้น ๆ หรือจะสลับ

ปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่าง

การเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของ

ท่าน อนัเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

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

เงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ด้ตาม

อธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  

ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความ

เหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 
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19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่ง

ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของ

ประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขที่บริษทัฯ แจ้งแลว้

ขำ้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำจีน ประเภทท่องเที่ยว 

1.  พาสปอร์ต (ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน) 
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2. รูปถ่าย 2 นิ้ ว 2 ใบ (48 มม. X 33 มม.)  (พื้นหลังขาวเท่านั้น เหน็ใบหน้า/เหน็หูชัดเจน ไม่ย้ิมเหน็ฟัน 

 ไม่สวมเคร่ืองประดับ ไม่สวมเสื้อแขนกุด เสื้อสขีาว-สอี่อน ชุดครุย และชุดข้าราชการ) 

3.  ส าเนาหน้าพาสปอร์ต 

4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

5.  ส าเนาบัตรประชาชน 

6.  ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 

7.  ส าเนาหน้าวีซ่าจีนครั้งล่าสุด (หากมี) 

8.  ใบจองโรงแรม ระบุชื่อผู้จอง วันที่เข้าพักและวันที่ออก (ทางบริษัทจัดเตรียมให้) 

 **กรณีที่ต้องการพักกบัเพื่อนหรือญาติในจีนต้องแนบจดหมายเชิญพร้อมส าเนาหน้าพาสปอร์ตและ

ส าเนาหน้า Resident Permit ของผู้เชิญ ถ้าหากผู้เชิญเป็นคนจีน ให้ถ่ายส าเนาบัตรประชาชน คนจีน** 

9. กรณีที่ผู้ต้องการขอวีซ่าจีนไม่ได้มาขอด้วยตัวเอง ผู้สมัครขอวีซ่าต้องเขียน ใบมอบอ านาจ(ภาษาองักฤษ) 

 พร้อมกบัส าเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มาย่ืนแทน  

กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี เอกสำรที่ตอ้งใชเ้พิม่: 

1. ส าเนาสตูิบัตร 

2. ส าเนาบัตรประชาชนพ่อและแม่ หากพ่อและแม่ไม่ได้เดินทางพร้อมกบัเดก็ ต้องเขียนใบยินยอมอนุญาต

ให้เดก็เดินทาง ออกนอกประเทศและระบุชื่อผู้ที่เดินทางพร้อมกบัเดก็ พร้อมทั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจน  

**ในแบบฟอร์มหัวข้อที่4.3พ่อและแม่ต้องเซน็ชื่อก ากบัพร้อมลายเซน็ หรือประทบันิ้ วมือเดก็**  

โปรดแสดงใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ใบหย่า ใบอุปการะเลี้ ยงดูบุตร ใบมรณะบัตร หรืออื่นๆ(ถ้ามี) 

ตวัอย่ำงรูปถ่ำยที่ถูกตอ้ง 
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