กำหนดกำรเดินทำง 22 – 27 ตุลำคม 2563
วันแรกของกำรเดินทำง 22 ตุลำคม (1) กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ (สำธำรณรัฐประชำชนจี น)
22.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 2 Row C สายการบิน
ไทย แอร์เวย์ พบเจ้ าหน้ าที่ของ บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย์ คอยต้ อนรับ พร้ อมอานวยความสะดวก

วันที่สองของกำรเดินทำง 23 ตุลำคม (2) สนำมบินเซี่ยงไฮ้ – เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสำบซีหู - ถนนเหอฝังเจี ย
00.30 น.
05.45 น.
เช้ำ

กลำงวัน

ออกเดินทางสู่ มหำนครเซี่ยงไฮ้ สำธำรณรัฐประชำชนจี น โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG
662
เดินทางถึง สนำมบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากร
พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระกระเป๋ าเรียบร้ อยแล้ วนาท่านออกเดินทางรับประทานอาหารเช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม Royal Century Hotel Shanghai
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองหลวงเก่าของราชวงศ์ซ่งใต้ มัก
ถูกเรียกว่าสนามหลังบ้ านของเซี่ยงไฮ้ เนื่องจากตั้งอยู่ห่างออกไปไม่ถึง 180 กม. และเมืองหังโจวยังถือได้ ว่า
เป็ นเมื่อที่น่าเที่ยวมากที่สดุ อีกแห่งหนึ่งของจีนด้ วย
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู ปลานึ่งซอสสายชู ไก่
ขอทาน หมูตงโป เนื้อกุ้งผัดชาหลงจิ่ง เป็ ดทอดกรอบหังโจว หม้ อไฟเห็ดรวม ทอดฟอง
เต้ าหู้+ทองม้ วนผัก ผัดผักฟองเต้ าหู้ ผัดผักตามฤดูกาล นา้ แกงนางซ่ง
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คำ่

ที่พกั

จากนั้นนาท่าน ล่องเรือทะเลสำบซี หู ดินแดนแห่ งไข่มุกของเมืองหังโจว ท่านจะได้ สัมผัสกับวิวทิวทัศน์อัน
งดงามที่ล้อมรอบไปด้ วยภูเขาเป็ นสถานที่ ที่จักรพรรดิเฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็ นอย่ างมาก จน
ได้ รับการขนานนามว่า “ตัวอยู่ ซีหู เสมือนนั่งอยู่ บนสวรรค์ ” จากนั้นนาท่านเยือน ถนนเหอฝั งเจี ย ถนนที่
สะท้ อนให้ เห็น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหั งโจวได้ เป็ นอย่ างดี ปั จจุ บันยังคงไว้ ซ่ึงสภาพ
ดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้ างโบราณ อีกทั้งตลอดแนวทางเดินสองข้ างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็ นร้ านค้ าทั่วไป มีสินค้ า
พื้นเมือง และสินค้ าที่ระลึก ให้ ท่านอิสระเดินเลือกซื้อสินค้ าของฝากตามอัธยาศัย
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู กุ้งมังกรอบเนย ปลาลวกซอสเสฉ
วน กุ้งอบวุ้นเส้น หอยเชลล์น่งึ กระเทียม กะเพาะหมูอบเกลือ หมูผัดพริกห่อขนมแป้ ง หม้ อดินเต้ าหู้
มะเขือไส้ หมูสบั กะทะร้ อน ผัดผักตามฤดูกาล ซุปตุ๋นเห็ดรวม

Crowne Plaza Hangzhou Heda หรือเทียบเท่ำ

วัน ที่ ส ำมของกำรเดิ น ทำง 24 ตุ ล ำคม (3) ถงหลี่ - หมู่ บ ำ้ นโบรำณถงหลี่ - ซู โ จว - ประตู น้ ำ ผำนเหมิ น –
เมืองเก่ำซำนถังเจี ย
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองถงหลี่ นาท่านเยือนดินแดน “เวนิสน้ อยแห่งตะวันออก” จากนั้นนาท่านล่องเรือ
ชมหมู่ บ ้ำ นโบรำณถงหลี่ หมู่ บ้ า นโบราณที่ ซ่ึ ง ยั ง คงวั ฒ นธรรมแบบดั้ ง เดิ ม ให้ ท่ า นเพลิ ด เพลิ น ไปกั บ
สถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้ านที่ยังคงใช้ ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายนอกจากนั้นยังมีส้ นิ ค้ าพื้นเมืองต่างๆ ให้
ท่านเลือกซื้อเลือกชมอย่างมากมาย...

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนด้วย ขำหมูถงหลี่ ปลำกระพงนึง่ กวำงตุง้ ไก่
ย่ำงถงหลี่ ไข่เจี ยว เนื้ อห่ำนผัดน้ ำแดง มะเขือยำวอบหมูสบั หมูสำมชั้นอบผักดองเหมยฉ่ำย สีส่ หำยไฟ
แดง ผัดผักตำมฤดูกำล ซุปตุ๋นเห็ดรวม
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซู โจว (เดินทางประมาณ 1 ช.ม.) จากนั้นนา
ท่านเยือน ประตู น้ ำผำนเหมิน ที่สร้ างในสมัยราชวงศ์ชุนชิว โดยมีอายุมาอย่างยาวนาน ภายในยังมีปูชนีย
สถานที่สวยงาม บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ท่สี าคัญของเมืองซูโจว
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และสถานที่บริเวณข้ างในยังร่มรื่นเต็มไปด้ วยต้ นไม้ และดอกไม้ นานาชนิด จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ย่ำนเมือง
เก่ำซำนถังเจี ย ที่มีประวัติมากว่า 1,000 ปี โดยสร้ างขึ้นสมัยราชวงศ์ถังและเป็ นย่านการค้ าและวัฒนธรรมที่มี
ความเจริญมากในอดีตนอกจากนั้นยังเต็มไปด้ วยสิ่งก่อสร้ างที่แสนงดงามและมีความละเอียดประณีต ท่านจะ
ได้ เพลิดเพลินไปกับร้ านค้ าและบ้ านเรือนที่ต้ังเรียงรายเป็ นแถวริมแม่นา้ ซานถัง ให้ อิสระท่านในการถ่ายภาพ
และพักผ่อนอย่างเต็มที่...

คำ่

ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู เป็ ดย่ำงปั กกิ่งสีร่ ส ปลำกุย้ หยูทอดรำดสำมรส
กุง้ ใหญ่ผดั ซอสวำซำบิ ไก่ผดั เปรี้ ยวหวำน หมู สำมชั้นอบชำเทกวนอิม ผัดเห็ดป่ ำรวม เห็ดหูหนู ดำผัดฮวย
ซัว ผัดคะน้ำ กระดูกหมูตุ๋นสำลีห่ ิมะ
Grand Metro Park Hotel Suzhou หรือเทียบเท่ำ

วันที่สขี่ องกำรเดินทำง 25 ตุลำคม (4) ซู โจว - สวนจัวเจิ้ งหยวน - เขำเนินเสือ – เซี่ยงไฮ้ – กำยกรรม ERA
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สวนจัวเจิ้ งหยวน ในอดีตมีช่ อื ว่า “สวนตะวันออก” เป็ นสวนศิลปะเจียงหนันขนานแท้
โดดเด่นด้ านการจัดวางและช่ องว่าง มีการโชว์ลูกเล่ นของลักษณะความแตกต่างทางสถาปั ต ยกรรรมที่สร้ าง
มุมมองระดับต่างๆ ได้ อย่างงดงามลงตัว ที่ มีท้ังโครงสร้ างสถาปั ตยกรรม ตลอดจนการเล่ นแสงเงา เป็ นต้ น
จากนั้นนาท่านเยือน เขำเนินเสือ เนินเขานี้มีความสูงเพียง 36 เมตร ที่เต็มไปด้ วยต้ นไม้ เก่าแก่ลาต้ นสูงเสียด
ฟ้ า ท่านสามารถมองเห็นเจดีย์หู่ชิวพันปี ที่สูงสง่าบนเนินเขาทาให้ สถานที่แห่ งนี้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงตั้งแต่อดีตนอกจากนั้นท่านจะได้ เพลิดเพลินไปกับสิ่งก่อสร้ างมากมายที่สะท้ อนความเป็ นจีนโบราณ
อย่างแท้จริง
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กลำงวัน

บริ ก ำรอำหำรกลำงวั น ณ ภั ต ตำคำรอำหำร บริ ก ำรท่ ำ นด้ ว ยเมนู ปลำกระพงนึ่ ง รวมมิ ต ร
หม้อไฟไก่บำ้ น กุง้ กระเทียมกระทะร้อน ซี่โครงหมู อบข้ำวเหนียว เป็ ดอบเบียร์ หมู ผดั พริกยำว ดอกกระห
ลำ่ ปลีผดั พริกแห้ง ถัวแขกไฟแดง
่
ซี่โครงหมูตุ๋นรวมเห็ด
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งเซี่ ย งไฮ้ มหานครแห่ ง ความมั่ ง คั่ ง ศู น ย์ ก ลางการค้ า คมนาคม และยั ง
รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างให้ ความสนใจ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3
ช.ม.) นาท่านชม ERA INTERSECTION OF TIME ชมโชว์อนั ตระการตา ตื่นเต้ น สวยงาม ชมก า ร ขั บ
มอเตอร์ไซด์ 4 คัน ในลูกโลกเหล็กและมี ชื่อเสียงคณะหนึ่งใน ประเทศจีน

คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู สุกี้หม้อไฟเล็ก ท่ำนละ 1 หม้อ (น้ ำซุปเห็ด)
เนื้ อแพะ เนื้ อหมู เนื้ อปลำ เนื้ อกุง้ ป่ น ลูกชิ้ นปลำหมึก ทองม้วนหมู เห็ดรวม ผักรวม รำกบัว ฟองเต้ำหู้ วุน้
เส้น บะหมี่ เกี๊ยวไส้หมูผกั กำดขำว

ที่พกั

Four Points By Sheraton Daning หรือเทียบเท่ำ

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง 26 ตุลำคม (5) เซี่ยงไฮ้ - หำดไว่ธำน - อุโมงค์เลเซอร์ - หอไข่มุก - วัดพระหยกขำว เมืองเก่ำเทียนจื่อฟำง - ถนนนำนกิง
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมที่พกั
นาท่านเข้ าเยี่ยมชม หำดไว่ธำน สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่องเจ้ าพ่อเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้ กับถนนนาน
กิง ถนนคนเดินที่มีช่ ือเสียงของเซี่ยงไฮ้ ถือว่าเป็ นแหล่งช้ อปปิ้ งสินค้ าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย นอกจากนั้น
ท่านยังสามารถมองเห็นวิวของหอไข่มุก ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกด้ วย จากนั้นนาท่าน
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เดินทางสู่ อุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์ลอดแม่นา้ สายแรกในประเทศจีน นาท่านตื่นตาไปกับเทคโนโลยี แสง สี เสียง
ที่สวยแปลกตา เหมือนนาท่านหลุดออกมาอยู่ในโลกแห่งอนาคตเลยทีเดียว... จากนั้นนาท่านขึ้นสู่ หอไข่มุก
จุดชมวิวที่สามารถชมความงามของเมืองเซี่ยงไฮ้ ได้ อย่างสวยงาม

กลำงวัน

คำ่

บริ ก ำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัต ตำคำรอำหำร บริ ก ำรท่ ำ นด้ว ยเมนู ติ่ ม ซ ำ ปลำกระพงอบซอสน้ ำแดง
หมู ก รอบมำเก๊ำ เป็ ดย่ำ งฮ่ อ งกง หมู แ ดงกวำงตุ ้ง ผัด ผัก แก้ว ขนมจี บ ไข่ ปู ฮะเก๋ำ ซำลำเปำไส้ครี ม
ก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กงุ ้ ไชเท้ำกวยผัดกุย้ ฉ่ำย ข้ำวผัด ซุปประจำวัน
จากนั้นนาเดินทางสู่ วัดพระหยกขำว เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮ้ และเป็ นวัดที่ นักท่องเที่ยว
เข้ านมัสการเป็ นจานวนมากที่สดุ ในปี ค.ศ. 1876 ตรงกับรัชสมัยกวางสูฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิง มีพระภิกษุจาก
เกาะผู่ถ่อซาน คือ หลวงพ่ อฮุ่ยเกิน ได้ เจริญรอยพระถังซัมจั๋งเดินทางไปศึกษาพระไตรปิ ฎก ขากลับเดิ น
ทางผ่านประเทศพม่าได้ อัญเชิญพระพุทธรูปหยกขาวกลับเมือง 5 องค์ ด้ วยกัน และได้ มอบให้ ชาวเซี่ยงไฮ้ 2
องค์

จากนั้ น น าท่ า นเยื อน เมื อ งเก่ ำ เที ยนจื่ อ ฟำง ย่ า นสุด ชิ ค ของมหานครเซี่ ย งไฮ้ ที่ร วบรวม แหล่ ง ช้ อปปิ้ ง
ร้ านอาหาร ผับบาร์ มากมาย...จากนั้นนาท่านสู่ ถนนนำนกิง อิสระให้ ท่านเพลินเพลินไปกับการช้ อปปิ้ งบน
ถนนที่มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ที่เต็มไปด้ วยห้ างสรรพสินค้ ามากมายเป็ นย่านที่คึกคักและทันสมัย
ที่สดุ อีกด้ วย
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนด้วย บุฟเฟ่ ต์ซีฟู้ดแบบญี่ปุ่น ร้ำน Ooding Top Quality
Seafood
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ที่พกั

Four Points By Sheraton Daning หรือเทียบเท่ำ

วันที่หกของกำรเดินทำง 27 ตุลำคม (6) เซี่ยงไฮ้ - STARBUCKS RESERVE ROASTERY - ตลำดเฉินหวังเมีย่ ว –
สนำมบินเซี่ยงไฮ้ - สนำมบินสุวรรณภูมิ
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางชมร้ านกาแฟ STARBUCKS RESERVE ROASTERY ร้ านกาแฟขนาดใหญ่ท่มี ีการออกแบบ
ตกแต่งอย่างสวยงาม และลงตัว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลำดเฉินหวังเมีย่ ว ตลาด 100 ปี ที่ต้งั อยู่ใกล้ ๆกับ
บริเวณของสวนอี้หยวน ตลาดที่เต็มไปด้ วยความเก่าแก่ของวัฒนธรรมดังเดิมของชาวจีนที่ยังคงเก็บรักษาไว้
เป็ นอย่างดี ท่านสามารถเดินเลือกซื้อสินค้ าพื้นเมือง ของที่ระลึก นานาชนิด นอกจากนั้นที่น่ียังมีเสี่ยวหลงเปา
สูตรพื้นเมืองที่มีช่ อื เสียงอีกด้ วย

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู ห่ำนย่ำงฮ่องกง ปลำตำเดียวนึง่ ซีอิ้ว เป่ ำ
ฮือสดนึง่ เต้ำซี่ หอยเชลล์อบวุน้ เส้น ซี่โครงหมูทอดกระเทียม กุง้ ทะเลลวก บรอกโคลีดอกผัดรวม
ปลิงทะเล ผัดรวมมิตรป้ำยทอง ผักกวำงตุง้ นึง่ รวมมิตร ซุปกระจำวัน
จนได้ เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนำมบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG665
เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

17.25 น.
21.00 น.

ลีลำวด ฮอลิเดย์
ลีลำ...ที่เป็ นตัวคุณ
หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนือ่ งจำกสภำพอำกำศ เวลำ และสำยกำรบิน
ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของลูกค้ำเป็ นสำคัญ เมนู อำหำร และภัตตำคำร อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงขึ้ นอยู่กบั ช่วงเวลำเดินทำง
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อัตรำค่ำบริกำร

ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่ำนละ
ตัว๋ บิสสิเนส เพิม่ ท่ำนละ

ลูกค้ำทัว่ ไป
62,900.61,900.60,900.59,900.7,000.12,000.41,105.-

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อมภำษีสนำมบินทุก
แห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบ
ั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่ากระเป๋ าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่ำภำษีเชื้ อเพลิงที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม
่ เติมอีก

เงื่อนไขการชาระเงิน : สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำ ท่านละ 20,000. - บาท
ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน
•

ชำระผ่ำนเว็บไซค์ : www.leelawadee.holiday ( โดยเลือกโปรแกรม และ เลือกพีเรียดเดินทำงก่อนชำระมัด
จำ )
• ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ำยในนำม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด
• ชำระโดยเงินสด
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•

ชาระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด
บัญชีกระแสรายวัน

ธนาคาร กสิกรไทย
เลขที่ 639-1-00265-5

กำรยกเลิก :
➢ กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
➢ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้องหัก 50% ของอัตรำ
ค่ำบริกำร
➢ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด
หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ไ ม่ รับ ท่านผู้ เดิ น ทางที่เคยเดิน ทางแล้ ว มี ประวัติ ค วามประพฤติไ ม่ น่ารั ก หรื อ มี
พฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียง
ร าคาญรบกวนผู้อ่ืน , หรื อ พยายามสร้ า งความวุ่น วายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความสุข ของคณะผู้
เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้
เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือ
เพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ
ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวก
ในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุ ต่ากว่ า 2 ขวบ ร่ วม
เดินทางไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบ
ขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบาง
รายการทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิท ธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ ไว้ แ ล้ ว แต่ ไม่ ชาระเงินมัดจาภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผ้ ูเดินทางต่ ากว่ า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ู
เดินทางทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ื นทดแทนหากท่าน
ต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
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หากยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่
ตัว๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ
อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตั วของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ
หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตาม
ทัวร์ ) หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยัน
สาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่า ใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับ
การยื น ยั น ดั ง กล่ า ว แล้ ว ต่ อ มาทัว ร์ น้ั น ๆ ไม่ ส ามารถออกเดิ น ทางได้ ทางบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่
รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน
หากท่า นเห็น ว่ า รายการท่อ งเที่ยวดังกล่ า วไม่ ตรงตามความประสงค์ของท่า น ไม่ ว่า จะเป็ นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรื อการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการ
เดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน หากท่านยืนยัน
จะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือ
สุ ด วิ สั ย อาทิ การล่ า ช้ าของสายการบิ น , การนั ด หยุ ด งาน, การประท้ วง, การจลาจล, ภั ย
ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรม
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ด
ทาการ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่ น้ัน ๆ หรือจะสลับ
ปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอ่นื ใดเกิดขึ้นระหว่าง
การเดิน ทางทาให้ ท่า นไม่ สามารถเข้ า ชมสถานที่ท่อ งเที่ย วดัง กล่ า วได้ โดยมิใช่ ความผิดของบริ ษั ท ฯ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่ างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของ
ท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ น ตัว
เงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่ วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตาม
อัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ
ไม่สามารถเลือกตาแหน่งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจั ดที่น่ังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ ดีท่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
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19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่ง

ประสงค์จ ะเดิน ทางไปท่อ งเที่ยวพักผ่ อนแบบหมู่คณะ และเข้ า ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของ
ประเทศที่ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้ว
ข้ำงต้น

1.

เอกสำรประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำจี น ประเภทท่องเที่ยว
พาสปอร์ต (ต้ องมีอายุอย่างน้ อย 6 เดือน)
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2.

รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ (48 มม. X 33 มม.) (พื้นหลังขาวเท่านั้น เห็นใบหน้ า/เห็นหูชัดเจน ไม่ย้ ิมเห็นฟัน
ไม่สวมเครื่องประดับ ไม่สวมเสื้อแขนกุด เสื้อสีขาว-สีอ่อน ชุดครุย และชุดข้ าราชการ)
3.
สาเนาหน้ าพาสปอร์ต
4.
สาเนาทะเบียนบ้ าน
5.
สาเนาบัตรประชาชน
6.
สาเนาการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ ามี)
7.
สาเนาหน้ าวีซ่าจีนครั้งล่าสุด (หากมี)
8.
ใบจองโรงแรม ระบุช่อื ผู้จอง วันที่เข้ าพักและวันที่ออก (ทางบริษัทจัดเตรียมให้ )
**กรณีท่ตี ้ องการพักกับเพื่อนหรือญาติในจีนต้ องแนบจดหมายเชิญพร้ อมสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตและ
สาเนาหน้ า Resident Permit ของผู้เชิญ ถ้ าหากผู้เชิญเป็ นคนจีน ให้ ถ่ายสาเนาบัตรประชาชน คนจีน**
9.
กรณีท่ผี ้ ตู ้ องการขอวีซ่าจีนไม่ได้ มาขอด้ วยตัวเอง ผู้สมัครขอวีซ่าต้ องเขียน ใบมอบอานาจ(ภาษาอังกฤษ)
พร้ อมกับสาเนาบัตรประชาชนของผู้ท่มี ายื่นแทน
กรณีผูเ้ ดินทำงเป็ นเด็กอำยุตำ่ กว่ำ 18 ปี เอกสำรที่ตอ้ งใช้เพิม่ :
1.
สาเนาสูติบัตร
2.
สาเนาบัตรประชาชนพ่อและแม่ หากพ่อและแม่ไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับเด็ก ต้ องเขียนใบยินยอมอนุญาต
ให้ เด็กเดินทาง ออกนอกประเทศและระบุช่อื ผู้ท่เี ดินทางพร้ อมกับเด็ก พร้ อมทั้งจุดประสงค์ให้ ชัดเจน
**ในแบบฟอร์มหัวข้ อที่4.3พ่อและแม่ต้องเซ็นชื่อกากับพร้ อมลายเซ็น หรือประทับนิ้วมือเด็ก**
โปรดแสดงใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ใบหย่า ใบอุปการะเลี้ยงดูบุตร ใบมรณะบัตร หรืออื่นๆ(ถ้ ามี)
ตัวอย่ำงรูปถ่ำยที่ถูกต้อง
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