
 

 

                                      

 

 

 

 

 

ลีลาวดี ฮอลิเดย ์มีความยินดีน าท่านเยือนมหานครแห่งอารยธรรม ณ ประเทศจีน 

ชมการแสดงสดุแสนยิง่ใหญ่ ERA INTERSECTION OF TIME 

น าท่านยอ้นวยัเขา้สู่โลกแห่งจินตนาการกบั SHANGHAI DISNEYLAND 

 "ยอ้นเวลากบัสู่อดีตไปกบั หมูบ่า้นโจวจวง – เมืองเก่าซานถงัเจีย - ล่องเรือทะเลสาบซีหู” 

พรอ้มบริการและอ านวยความสะดวกแสนประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการเดินทาง   11-16 เมษายน  2562  ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่าน 

วนัพฤหสับดีท่ี 11 เมษายน 2562  (1) กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ ้(สาธารณรฐัประชาชนจีน) 

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

สายการบิน ไทย แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์คอยต้อนรับ พร้อมอ านวยความ

สะดวก 

วนัศุกรท่ี์ 12 เมษายน 2562  (2) สนามบินเซ่ียงไฮ ้- หาดไว่ธาน - อุโมงคเ์ลเซอร ์-  

   เซ่ียงไฮท้าวเวอร ์- หมู่บา้นน ้ าโบราณโจวจวง-หงัโจว 

 

00.30 น. ออกเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ ้สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 

TG 662 

05.45 น. เดินทางถึง สนามบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง และ

ศุลกากร พร้อมตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วน าท่านออกเดนิทางรับประทานอาหารเช้า 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม THE QUBE HOTEL 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หาดไว่ธาน สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ อกีทั้งยังตั้งอยู่ใกล้

กบัถนนนานกิง ถนนคนเดิน ที่มีชื่อเสียงของเซี่ยงไฮ้ ถือว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมต่างๆ

มากมาย นอกจากนั้นท่านยังสามารถมองเหน็วิวของหอไข่มุก ซึ่งเป็นสญัลักษณ์อนัโดดเด่นของเมือง

เซี่ยงไฮ้อกีด้วย  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ อุโมงคเ์ลเซอร ์อโุมงคล์อดแม่น า้สายแรกในประเทศจีน  

น าท่านตื่นตาไปกบั เทคโนโลยีแสง ส ีเสยีงที่สวยแปลกตา เหมือนน าท่านหลุดออกมาอยู่ในโลกแห่ง

อนาคตเลยทเีดยีว  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านขึ้นชมววิทวิทศัน์ของมหานครแห่งความเจริญรุ่งเรือง ณ เซ่ียงไฮท้าวเวอร ์ตกึที่ถูกสร้าง

ขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้าที่เคยสูงที่สุดในจีนมาก่อน อย่างตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด ์

ไฟแนนเชียล เซน็เตอร์ (ตกึSWFC) ซึ่งปัจจุบนัครองต าแหน่งตกึที่สงูที่สดุในจีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ยเมนู ปลาตาเดียวนึง่ซีอ้ิว ไก่สบัแตจ๋ิ้ว 

กุง้ม่น ้ าอบซีอ้ิว หมอ้ดินหมูตุ๋นน ้ าแดง หมอ้ไฟปลาหมึก เห็ดหลิงจือผดัน ้ ามนัหอย ซีฟู้ดอบวุน้เสน้ 

หมอ้ไฟดอกกะหล า่ปลี ผดัผกัตามฤดูกาล ซ่ีโครงหมูตุ๋นขา้วโพด 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโจวจวง เมืองเลก็ๆ ในมณฑลเจียงซูที่นี่เป็นเมืองที่ได้รับขนานนามว่า

เป็น “เมืองแห่งสายน า้” จากนั้นน าท่านเย่ียมชม หมู่บา้นน ้ าโบราณโจวจวง พร้อมล่องเรือสมัผัสวิถี

ชีวิตของชาวจีนในอดตีที่ผูกพันอยู่กบัสายน า้แห่งนี้ที่สะท้อนภาพความเป็นอยู่ของคนจีนในสมยัโบราณ

ที่ดูเรียบง่ายได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นท่านจะได้เพลินเพลินกับการเลือกซื้ อสินค้าพ้ืนเมืองมากมาย

ตลอดแถวทางเดนิ  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ยเมนู หมูแดงกวางตุง้ ห่านย่างฮ่องกง ปลา

กระพงนึ่งซีอ๋ิว ขาหมูโจวจวง หมูสนัในทอดพริกเกลือ กุง้ผดัตะไคร ้ หมอ้ไฟดอกกะหล า่ปลี

ปลาหมึก หมูผดัพริกยาวสด คะนา้ไฟแดง เก๊ียวซ่า มนัโถวทอด ซุปประจ าวนั 

หลังรับประทานอาหารค ่าน าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมือง

หลวงเก่าของราชวงศ์ซ่งใต้ มักถูกเรียกว่าสนามหลังบ้านของเซี่ยงไฮ้ เนื่องจากตั้งอยู่ห่างออกไปไม่ถึง 

180 กม. และเมอืงหังโจวยังถอืได้ว่าเป็นเมอืงที่น่าเที่ยวมากที่สดุอกีแห่งหนึ่งของจีนด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั    SHERATON GRAND HANGZHOU BINJIANG  (CONFIRMED) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัเสารท่ี์ 13 เมษายน 2562  (3) หงัโจว - วดัหลิงอ่ินซ่ือ - Meijiawu Tea Village-ล่องเรือทะเลสาบซีหู

 ถนนเหอฝังเจีย-หงัโจว 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วดัหลิงอ่ินซ่ือ น าท่านตื่นตากบัหินแกะสลักเป็นรปูพระพุทธรปูไม่ซ า้กนัมาถงึ 

470 รูป อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระประธานศรีศากยมุณีองค์ใหญ่สงู 20 เมตร แกะสลักจากไม้

การบูร 24 ท่อน เลียนแบบพระพุทธรูปในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธ ิที่ใหญ่ที่สุด

ในเมอืงจีนอกีด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Meijiawu Tea Village เย่ียมชมไร่ชาอันเขียวชอุ่มที่มีชื่อเสยีงของจีนพร้อม

ทั้งให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาตขิองชาคุณภาพชั้นดทีี่ผ่านการคดัสรรมาอย่างพิถพิีถนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ยเมนู เป็ดรมควนั ปลากุย้หยูทอดทรง

ลูกสน กุง้อบวุน้เสน้ หมูสนัในเปร้ียวหวาน หมูสามชั้นบา้นคุณยาย มะเขือยาวนึ่งหมูสบั ผดัรวม

ประจ ารา้น กะหล า่ปลีผดัไฟแดง ซ่ีโครงหมูตุ๋นฮุยซวั 

น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ดินแดนแห่งไข่มุกของเมืองหังโจว ท่านจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์อัน

งดงามที่ล้อมรอบไปด้วยภเูขาเป็นสถานที่ ที่จักรพรรดิเฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็นอย่าง

มาก จนได้รับการขนานนามว่า “ตวัอยู่ซีหู เสมอืนนั่งอยู่บนสวรรค์”  

 

 

 

 

 

 

 

 



ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ย เมนู ปลากุย้หยูนึ่งซอสสายชู ไก่ขอทาน 

หมูตงโป เนื้ อกุง้ผดัชาหลงจ่ิง เป็ดทอดกรอบหังโจว เป่าฮ้ือสดอบ หมอ้ไฟเห็ดรวม ทอดฟอง

เตา้หู+้ทองมว้นผกั ผดัผกัฟองเตา้หู ้น ้ าแกงนางซ่ง 

จากนั้นน าท่านเยือน ถนนเหอฝังเจีย ถนนที่สะท้อนให้เห็น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอนัเก่าแก่

ของหังโจวได้เป็นอย่างด ีปัจจุบนัยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดมิของสิ่งปลูกสร้างโบราณ อกีทั้งตลอดแนวทาง

เดนิสองข้างถนนสายนี้ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป มสีนิค้าพ้ืนเมอืง และสนิค้าที่ระลึก ให้ท่านอสิระเดิน

เลือกซื้อสนิค้าของฝากตามอธัยาศัย... 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั SHERATON GRAND HANGZHOU BINJIANG  (CONFIRMED) 

 

วนัอาทิตยท่ี์ 14 เมษายน 2562 (4)     หงัโจว - เซ่ียงไฮ ้- ถนนนานกิง - ERA INTERSECTION OF TIME 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่เซ่ียงไฮ ้มหานครที่เตม็ไปด้วยความเจริญรุ่งเรือง จนได้รับการขนานนามให้

เป็นมหานครแห่งมหาอ านาจ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ช.ม.) 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ยเมนู 

ปลากระพงอบซอสน ้ าแดง หมูกรอบมาเกา๊ เป็ดย่างฮ่องกง หมูแดงกวางตุง้ ผดัผกัแกว้ 

ขนมจีบไข่ปู ฮะเกา๋ ซาลาเปาไสค้รีม กว๋ยเต๋ียวหลอดไสกุ้ง้ ไชเทา้กวยผดักุย้ฉ่าย ขา้วผดั 

จากนั้นน าท่านสู่ ถนนนานกิง อสิระให้ท่านเพลินเพลินไปกบัการช้อปป้ิงบนถนนที่มคีวามยาวประมาณ 

5 กโิลเมตร ที่เตม็ไปด้วยห้างสรรพสนิค้ามากมายเป็นย่านที่คกึคักและทนัสมัยที่สดุอกีด้วย จากนั้นน า

ท่านเดินทางชมร้านกาแฟ STARBUCKS RESERVE ROASTERY ร้านกาแฟขนาดใหญ่ที่มีการ

ออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามและลงตัว  จากนั้นน าท่านชม ERA INTERSECTION OF TIME ชม

โชว์อนัตระการตา ตื่นเต้น สวยงาม ชมการขับมอเตอร์ไซด์ 4 คัน ในลูกโลกเหลก็และมี ชื่อเสยีงคณะ

หนึ่งใน ประเทศจีน  

 

 

 



ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ย “หมอ้ไฟเล็กท่านละ 1 หมอ้” (น ้าซุปเห็ด) 

เนื้ อแพะ เนื้ อหมู เนื้ อปลา เนื้ อกุง้ป่น ลูกช้ินปลาหมึก ทองมว้นหมู เห็ดรวม ผกัรวม รากบวั ฟอง

เตา้หู ้วุน้เสน้ บะหมี ่เก๊ียวไสห้มูผกักาดขาว 
 

ท่ีพกั  SHERATON GRAND SHANGHAI PUDONG (CONFIRMED)  

 

 

 

 

 

 

 

วนัจนัทรท่ี์ 15 เมษายน 2562  (5) SHANGHAI DISNEY LAND (เต็มวนั) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

 ขอน าท่านเดินทางย้อนวัยเดก็กับ สวนสนุกเซ่ียงไฮ ้ดิสนีย ์แลนด ์SHANGHAI DISNEY LAND 

เป็นดสินีย์ แลนดท์ี่มขีนาดใหญ่กนัดบั 2 ของโลก และมขีนาดใหญ่กว่า ฮ่องกงดสินีย์ แลนด ์ถงึ 3 เท่า

เลย สนุกกบัไฮไลท ์Enchanted Storybook Castle ปราสาทดสินีย์ที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยแบ่งออกเป็น 

6 ธีมด้วยกันเป็น Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrow Land, 

Treasure Cove และ Fantasy Land หลากหลายเคร่ืองเล่นให้ท่านได้ร่วมสนุก... 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั เพื่อความสะดวกแก่ทุกท่านในการเล่นเคร่ืองเล่นอย่างไม่ขาดตอน (มอบ

เป็นเงินสด 100 RMB.)  

สนุกกบั เมนสตรีท ยูเอสเอ ที่ Mickey’s Philhar Magic โดยโดนัล ดั๊ก ร่วมระลึกถึงภาพยนตร์แอนนิ

เมชั้นของดสินีย์ในรปูแบบ 3 มติ ิและที่ The Golden Mickeys จะเป็นโชว์ในรปูแบบบรอดเวย์ น าโดย

มกิกี้  และพ้องเพ่ือน และใน Fantasy Gardens ท่านจะพบกบั มกิกี้  มนินี่และกูฟฟ่ี จะมาเซอร์ไพรซ์ทุก

ท่าน เพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะพกกล้องไปเพ่ือเกบ็ภาพความประทับใจ ส าหรับท่านที่ต้องการพบกับ

ความตื่นเต้นพร้อมกบัหัวเราะไปในอวกาศ ไปนั่ง Space Mountain ให้อารมณเ์บกิบาน หรือจะไปช่วย 

Buzz Lightyear ต่อสู้ กับเหล่าเอเล่ียนจากนอกโลก ที่Buzz Lightyear Astro Blasters หรือจะไป

ล่องเรือเที่ยวรอบโลกใน ‘it’s a small world’ ท่านจะพบกับเหล่าตุ๊กตาน่ารักสดใสแต่งตัวแบบ

พ้ืนเมืองของประเทศต่างๆทั่วโลก หรือชมพาเหรดอันตระการตาได้รวบรวมมาจากเทพนิยายสุด

คลาสสคิของดสินีย์ และยังมสีถานที่ต่างๆ รวมถงึขบวนพาเหรดที่ท่านไม่ควรพลาด นั่นคอื Flights of 

Fantasy Parade ให้ท่านโบยบนิไปกบัเพ่ือนดสินีย์ที่ท่านชื่นชอบ ร้องและเต้นร าไปบนถนน… 

 

 

 



ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ย “บุฟเฟ่ต ์ซีฟู๊ดแบบญี่ปุ่ น Ooding Top 

Quality Seafood”  

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั    SHERATON GRAND SHANGHAI PUDONG (CONFIRMED) 

 

วนัองัคารท่ี 16 เมษายน 2562 (6)  เซ่ียงไฮ ้- สวนหลิวหยวน - ตลาดเฉินหวงัเมีย่ว - สนามบินเซ่ียงไฮ ้

     สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวนอ้ีหยวน สวนที่มอีายุยาวนานกว่า 400 ปีซึ่งอดตีเคยเป็นที่พักของคหบดี

ผู้มั่งคั่งในสมัยราชวงศ์ชิง ท่านจะได้สัมผัสกับการตกแต่งสวนด้วยหินรูปร่างแปลกตาต่างๆมากมาย 

ชมต้นแปะกว๊ยที่มีอายุมากกว่า 100 ปี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว ตลาด 100 ปี 

ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกบับริเวณของสวนอี้หยวน ตลาดที่เตม็ไปด้วยความเก่าแก่ของวัฒนธรรมดั้งเดมิของชาว

จีนที่ยังคงเกบ็รักษาไว้เป็นอย่างดี ท่านสามารถเดินเลือกซื้ อสินค้าพ้ืนเมือง ของที่ระลึก นานาชนิด 

นอกจากนั้นที่นี่ยังมเีสี่ยวหลงเปาสตูรพ้ืนเมอืงที่มชีื่อเสยีงอกีด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน บริการท่านดว้ยเมนู ปลาตาเดียวนึง่ซีอ๊ิว กุง้อบน ้ า

แดงเซ่ียงไฮ ้ เป็ดทอดเซ๊ียะเหมิน เป่าฮ้ือสดนึง่เตา้ซ่ี หอยเชลลอ์บวุน้เสน้ กา้มปูผดัหน่อไมจี้น 

เห็ดหอมผดัไฟแดง ผดัผกัตามฤดูกาล ซ่ีโครงหมูตุ๋นสมุนไพร 

 จนได้เวลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย 

17.20 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย โดย สายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบนิที่ TG665  

21.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ 

 

ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

ลีลา...ท่ีเป็นตวัคุณ 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ เวลา และสาย

การบิน ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั เมนูอาหาร และภตัตาคาร อาจมีการเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลา

เดินทาง 



อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 69,900.- 67,900.- 68,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   67,900.- 65,900.- 66,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 65,900.- 63,900.- 64,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 63,900.- 61,900.- 62,900.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   12,000.- 12,000.- 12,000.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  20,000.- 20,000.- 20,000.- 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 679 679 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   659 659 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 639 639 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 619 619 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   120 120 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   479 479 

 

** อตัราค่าบริการ ท่ีเสนอ เป็นการคิดจากกรณีผูเ้ดินทางขั้นต า่ 15 ท่าน 

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

 

- 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 



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

ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

 

 ช าระผ่านเวบ็ไซค ์: www.leelawadeeholiday ( โดยเลือกโปรแกรม และ เลือกพีเรียดเดนิทางก่อนช าระมดัจ า ) 

 ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

 

ช่ือบญัชี บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั             ธนาคาร กสิกรไทย 

บญัชีกระแสรายวนั                เลขท่ี  639-1-00265-5 

 

การยกเลิก  :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรา

ค่าบริการ 

  กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

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 

 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 าหรับท่านผู้ เดินทางที่ประสงค์จะซื้ 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. 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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