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Leelawadee Holiday มีความยินดีน าท่านเยือนมหานครแห่งอารยธรรม ณ ประเทศจีน 

พร้อมชมไฮไลท ์ถนนนานกงิ – หาดไว่ธาน - ERA INTERSECTION OF TIME 

"ย้อนเวลากบัสู่อดีตไปกับหมู่บ้านโบราณถงหล่ี - เมืองเก่าซานถังเจีย " 

พร้อมการบริการและการอ านวยความสะดวกที่แสนประทบัใจเพ่ือมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ 
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ก ำหนดกำรเดินทำง   10 -14 ตุลำคม 2562                 ออกเดินทำงตั้งแต่ 10 ท่ำน 

วนัแรกของกำรเดินทำง (1) กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ ้(สำธำรณรฐัประชำชนจีน) 

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

การบนิไทย แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่ของ บริษทัลีลำวดี ฮอลิเดย ์คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง (2) สนำมบินเซ่ียงไฮ ้- ถงหลี ่- หมู่บำ้นโบรำณถงหลี ่- ซูโจว -  

    ประตูน ้ ำผำนเหมิน – เมืองเก่ำซำนถงัเจีย - ซูโจว 

00.30 น. ออกเดินทางสู่ มหำนครเซ่ียงไฮ ้สำธำรณรฐัประชำชนจีน โดย สำยกำรบินไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ 

TG 662 

05.45 น. เดินทางถึง สนำมบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง และ

ศุลกากร พร้อมตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วน าท่านออกเดนิทางรับประทานอาหารเช้า 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม SHANGHAI ROYAL INT’L HOTEL 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองถงหลี ่น าท่านเยือนดนิแดน “เวนิสน้อยแห่งตะวันออก” จากนั้นน าท่าน

ล่องเรือชมหมู่บำ้นโบรำณถงหลี่ หมู่บ้านโบราณที่ซึ่งยังคงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมให้ท่านเพลิดเพลิน

ไปกับสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยังคงใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายนอกจากนั้นยังมีสิ้นค้า

พ้ืนเมอืงต่างๆ ให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอย่างมากมาย... 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนดว้ย ขำหมูถงหลี ่ปลำกระพงนึง่กวำงตุง้ 

ไก่ย่ำงถงหลี ่ ไข่เจียว เนื้ อห่ำนผดัน ้ ำแดง มะเขือยำวอบหมูสบัหมูสำมชั้นอบผกัดองเหมยฉ่ำย สี่

สหำยไฟแดง ผดัผกัตำมฤดูกำล ซุปตุ๋นเห็ดรวม 

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

จากนั้นน าท่านเยือน ประตูน ้ ำผำนเหมิน ที่สร้างในสมัยราชวงศ์ชุนชิว โดยมีอายุมาอย่างยาวนาน 

ภายในยังมปูีชนียสถานที่สวยงาม บ่งบอกถงึประวัตศิาสตร์ที่ส  าคญัของเมอืงซโูจว  

และสถานที่บริเวณข้างในยังร่มร่ืนเตม็ไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาชนิด จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

ย่ำนเมืองเก่ำซำนถงัเจีย ที่มีประวัติมากว่า 1,000 ปี โดยสร้างขึ้นสมยัราชวงศ์ถงัและเป็นย่านการค้า

และวัฒนธรรมที่มีความเจริญมากในอดีตนอกจากนั้นยังเตม็ไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่แสนงดงามและมี

ความละเอยีดประณีต ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกบัร้านค้าและบ้านเรือนที่ตั้งเรียงรายเป็นแถวริมแม่น า้

ซานถงัให้อสิระท่านในการถ่ายภาพและพักผ่อนอย่างเตม็ที่... 
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ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู เป็ดย่ำงปักกิ่งสี่รส ปลำกุย้หยูทอดรำด

สำมรส กุง้ใหญ่ผดัซอสวำซำบิ ไก่ผดัเปร้ียวหวำน หมูสำมชั้นอบชำเทกวนอิม ผดัเห็ดป่ำรวม เห็ด

หูหนูด ำผดัฮวยซวั ผดัคะนำ้ กระดูกหมูตุ๋นสำลีหิ่มะ 

ท่ีพกั    WYNDHAM GARDEN SUZHOU HOTEL  หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3) ซูโจว - สวนจัวเจ้ิง - เขำเนินเสือ - เซ่ียงไฮ้ - ERA INTERSECTION OF 

TIME - เซ่ียงไฮ ้

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมท่ีพกั 

  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวนจวัเจ้ิง สวนที่ประวัตมิานาน 2,000 กว่าปีและยังเป็นหนึ่งในสดุยอดสวน

  โบราณของซโูจวที่เล่ืองชื่อและยังเป็นมรดกโลก ซึ่งสะท้อนให้เหน็ศิลปะในการจัดสวนของสมยัราชวงศ์

  เก่าแก่ของจีนอกีด้วย จากนั้นน าท่านเยือน เขำเนินเสือ เนินเขานี้มีความสงูเพียง 36 เมตร ที่เตม็ไป

  ด้วยต้นไม้เก่าแก่ล าต้นสงูเสยีดฟ้า ท่านสามารถมองเหน็เจดย์ีหู่ชิวพันปีที่สงูสง่าบนเนินเขาท าให้ 

  สถานที่แห่งนี้ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสยีงตั้งแต่อดีตนอกจากนั้นท่านจะได้เพลิดเพลินไปกบั

  สิ่งก่อสร้างมากมายที่สะท้อนความเป็นจีนโบราณอย่างแท้จริง  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนดว้ย หมูตุ๋นน ้ ำแดงป้ำยทอง ปลำกะพงนึ่ง 

   ซีอ้ิว กุง้อบพริกเกลือ ไก่บำ้นแช่เหลำ้เหลือง หมูย่ำงฝรัง่เศสมะเขืออบ หมอ้ไฟเป็ดรวมมิตร  

   เตำ้หูท้รงเคร่ือง ผดัผกัตำมฤดูกำล กระดูกหมูตุ๋นฮวยซวั 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซ่ียงไฮ ้มหานครแห่งความมั่งคั่ง ศูนย์กลางการค้า คมนาคม และยัง

  รวมไปถงึสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างให้ความสนใจ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 

  3 ช.ม.) น าท่านชม ERA INTERSECTION OF TIME ชมโชว์อันตระการตา ตื่นเต้น สวยงาม ชม

  การขบัมอเตอร์ไซด ์4 คนั ในลูกโลกเหลก็และม ีชื่อเสยีงคณะหนึ่งใน ประเทศจีน 
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ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนูสุก้ีหมอ้ไฟเล็ก ท่ำนละ 1 หมอ้ (น ้ ำซุป

เห็ด) เน้ือแพะ เน้ือหมู เน้ือปลำ เนื้ อกุง้ป่น ลูกช้ินปลำหมึก ทองมว้นหมู เห็ดรวม ผกัรวม รำกบวั 

ฟองเตำ้หู ้วุน้เสน้ บะหมี ่เก๊ียวไสห้มูผกักำดขำว 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั    HYATT REGENCY SHANGHAI GLOBAL HARBOR หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง (4)  เซ่ียงไฮ ้- หำดไว่ธำน - อุโมงคเ์ลเซอร ์- เทียนจ่ือฟำง - ถนนนำนกิง 

     STARBUCKS RESERVE ROASTERY - เซ่ียงไฮ ้

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมท่ีพกั 

  น าท่านเข้าเย่ียมชม หำดไว่ธำน สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับ

  ถนนนานกงิ ถนนคนเดนิที่มชีื่อเสยีงของเซี่ยงไฮ้ ถอืว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงสนิค้าแบรนดเ์นมต่างๆ 

  มากมาย นอกจากนั้นท่านยังสามารถมองเหน็วิวของหอไข่มุก ซึ่งเป็นสญัลักษณ์อนัโดดเด่นของเมือง

  เซี่ยงไฮ้อกีด้วย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ อุโมงคเ์ลเซอร ์อโุมงคล์อดแม่น า้สายแรกในประเทศจีน น า

  ท่านตื่นตาไปกบัเทคโนโลยี แสง ส ีเสยีงที่สวยแปลกตา เหมอืนน าท่านหลุดออกมาอยู่ในโลกแห่ง 

  อนาคตเลยทเีดยีว... 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู ปลำกระพงอบซอสน ้ ำแดง  

   หมูกรอบมำเกำ๊ เป็ดย่ำงฮ่องกง หมูแดงกวำงตุง้ ผดัผกัแกว้ ขนมจีบไข่ปู ฮะเกำ๋ ซำลำเปำไสค้รีม   

   กว๋ยเต๋ียวหลอดไสกุ้ง้ ไชเทำ้กวยผดักุย้ฉ่ำย ขำ้วผดั ซุปประจ ำวนั 

จากนั้นน าท่านเยือน เมืองเก่ำเทียนจ่ือฟำง ย่านสดุชิคของมหานครเซี่ยงไฮ้ ที่รวบรวม แหล่ง 
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ช้อปป้ิง ร้านอาหาร ผับบาร์ มากมาย...จากนั้นน าท่านสู่ ถนนนำนกิง อสิระให้ท่านเพลินเพลินไปกับ

การช้อปป้ิงบนถนนที่มคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร ที่เตม็ไปด้วยห้างสรรพสนิค้ามากมายเป็นย่านที่

คกึคกัและทนัสมยัที่สดุอกีด้วย จากนั้นน าท่านเย่ียมชม STARBUCKS RESERVE ROASTERY ร้าน

กาแฟขนาดใหญ่ที่มีการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามและลงตัว พิเศษบริการท่านด้วยเครื่องดื่มท่าน

ละ 1 แก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนดว้ย บุฟเฟ่ตซี์ฟู๊ดแบบญี่ปุ่ น รำ้น Ooding Top 

Quality Seafood 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั     HYATT REGENCY SHANGHAI GLOBAL HARBOR หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง (5) เซ่ียงไฮ ้- วดัพระหยกขำว - ตลำดเฉินหวงัเมีย่ว - สนำมบินเซ่ียงไฮ ้ 

    สนำมบินสุวรรณภูมิ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัพระหยกขำว ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่

นักท่องเที่ยวเข้านมสัการเป็นจ านวนมากที่สดุของเมอืงเซี่ยงไฮ้ น าท่านตื่นตากบัหยกทั้งแท่งที่สลักเป็น

องคพ์ระพุทธรปู และหุ้มด้วยเพชรพลอย หินมโนรา อนัแสนงดงามให้ท่านได้นมสัการเพ่ือความเป็นสิ

ริมงคงในชีวิต  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลำดเฉินหวงัเมี่ยว ตลาด 100 ปี ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกบับริเวณ

ของสวนอี้หยวน ตลาดที่เตม็ไปด้วยความเก่าแก่ของวัฒนธรรมดังเดิมของชาวจีนที่ยังคงเกบ็รักษาไว้

เป็นอย่างด ีท่านสามารถเดนิเลือกซื้ อสนิค้าพ้ืนเมือง ของที่ระลึก นานาชนิด นอกจากนั้นที่นี่ยังมีเสี่ยว

หลงเปาสตูรพ้ืนเมอืงที่มชีื่อเสยีงอกีด้วย 
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กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู ห่ำนย่ำงฮ่องกง ปลำตำเดียวนึง่

ซีอ้ิว เป่ำฮือสดนึง่เตำ้ซ่ี หอยเชลลอ์บวุน้เสน้ ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม กุง้ทะเลลวก บรอกโคลีดอก

ผดัรวมปลิงทะเล ผดัรวมมติรป้ำยทอง ผกักวำงตุง้นึง่รวมมิตร ซุปกระจ ำวนั 

 จนได้เวลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนำมบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย 

17.20 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ TG665  

21.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

ลีลำวดี ฮอลิเดย.์..  

ลีลำ...ท่ีเป็นตวัคุณ 

 

หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำพอำกำศ เวลำ และสำย

กำรบิน ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคญั เมนูอำหำร และภตัตำคำร อำจมีกำรเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลำ

เดินทำง 
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อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง  ลูกคำ้ทัว่ไป สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 52,900.- 50,900.- 51,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน)   50,900.- 48,900.- 49,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน   มีเตียงเสริม) 48,900.- 46,900.- 47,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  ไม่มีเตียงเสริม) 46,900.- 44,900.- 45,900.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่ำนละ   12,000.- 12,000.- 12,000.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่ำนละ  10,000.- 10,000.- 10,000.- 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 509 509 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน)   489 489 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน   มีเตียงเสริม) 469 469 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  ไม่มีเตียงเสริม) 449 449 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่ำนละ   120 120 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   409 409 

 

- โปรแกรมน้ีสำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทศันาจร ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภำษีสนำมบินทุกแห่ง  

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดนิทาง และค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่ำนละ  2,000,000.- บำท 

6. วีซ่าจนี 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่ำภำษีเช้ือเพลิงท่ีทำงสำยกำรบินอำจมกีำรเรียกเก็บเพิม่เติมอีก 
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เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรณุาช าระมดัจ า ท่ำนละ 20,000.- บำท  

  - ช าระยอดมดัจ า โดยบตัรเครดติ หรือบตัรเดบติ ผ่านทางหน้าเวป็ไซต ์ www.leelawadee.holiday 

  - ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

  - ช าระโดยเงนิสด 

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

         

   ชื่อบญัชี     บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั   ธนำคำรกสิกรไทย  

           บญัชีกระแสรำยวนั       เลขท่ี 639 - 1 - 00265 – 5 

กำรยกเลิก  :   

➢ กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ 

➢ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรำค่ำบริกำร 

➢ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมด 

 

หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

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 
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 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  10 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณทีี่ท่านขอเปล่ียนตวัผู้เดนิทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ

คดิค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่

ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

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 ซึ่ ง

ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่

ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้

ขำ้งตน้ 
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เอกสำรประกอบกำรยืน่ขอวีซ่ำจีน 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 ของผู้เชิญ ถ้าหากผู้เชิญเป็นคนจนี ให้ถ่ายส าเนาบตัรประชาชน คนจีน** 

9. กรณทีี่ผู้ต้องการขอวีซ่าจีนไม่ได้มาขอด้วยตวัเอง ผู้สมคัรขอวีซ่าต้องเขยีน ใบมอบอ านาจ(ภาษาองักฤษ) 

 พร้อมกบัส าเนาบตัรประชาชนของผู้ที่มาย่ืนแทน  

กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 18 ปี เอกสำรท่ีตอ้งใชเ้พิม่: 

1. ส าเนาสตูบิตัร 

2. ส าเนาบตัรประชาชนพ่อและแม่ หากพ่อและแม่ไม่ได้เดนิทางพร้อมกบัเดก็ ต้องเขยีนใบยินยอมอนุญาตให้เดก็

เดนิทาง ออกนอกประเทศและระบุชื่อผู้ที่เดนิทางพร้อมกบัเดก็ พร้อมทั้งจุดประสงคใ์ห้ชัดเจน  

**ในแบบฟอร์มหัวข้อที่4.3พ่อและแม่ต้องเซน็ชื่อก ากบัพร้อมลายเซน็ หรือประทบันิ้วมอืเดก็**  

โปรดแสดงใบเปล่ียน ชื่อ-สกุล ใบหย่า ใบอปุการะเลี้ยงดูบุตร ใบมรณะบตัร หรืออื่นๆ(ถ้าม)ี 

ตวัอย่ำงรูปถำ่ยท่ีถูกตอ้ง 
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