
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางธรรมชาติอนังดงาม และอารยธรรมอนัทรงคุณค่านับพันปี ล่องเรือชมหมู่บา้นน ้ าโบราณอู่เจ้ิน 

เที่ยวเมืองเจ้าพ่อ เซ่ียงไฮ ้ชมความอลังการของเซ่ียงไฮ้ทาวเวอร์  เอาใจคนรักการช้อปป้ิง ณ ตลาดนานกิง 

อลังการไปกบั กายกรรมอีร่า ความลงตัวระหว่างศิลปะอันอ่อนช้อยและความทนัสมัยสดุไฮเทคสนุกกบัสวนสนุก

ระดับโลกกบั เซ่ียงไฮ้ ดิสนีย์ แลนด์ ที่ใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของโลก พร้อมชมความสวยงามของ “ดอก
ซากุระ” ในเทศกาลชมดอกซากุระที่ใหญ่ที่สดุในจีน ไม่มีการลงรา้นชอ้ปป้ิง ใหท่้านตอ้งเสียเวลา  

เพ่ิมเติมความหรูหราด้วย ร้านอาหาร และเมนูอาหารที่ PREMUIM จากร้านช่ือดัง ในรูปแบบของ 

มาตรฐานความเป็น ลีลาวดี ฮอลิเดย ์กบัการเดินทางใน ลีลา...ทีเ่ป็นตวัคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดออกเดินทาง  23-28 มี.ค. ,29 มี.ค.-3 เม.ย,4-9 เม.ย 61               ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่าน  

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ-้ผู่ตง 

22.00 น. คณะพบกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C  

  สายการบนิไทย แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านสมัภาระ 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮท้าวเวอร ์–หมู่บา้นน ้ าโบราณอู่เจ้ิน  

00.30 น. คณะออกเดนิทางมุ่งสู่ นครเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ TG662 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซ่ียงไฮ ้ได้รับนามว่าเป็น “ปารีสแห่งตะวันออก” ตั้งอยู่บนฝั่ง

แม่น า้หวังผู่ เส้นเลือดขนาด 80 กม.ที่หล่อเล้ียงมหานครแห่งนี้ มาเนิ่นนาน เมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้า 

เมอืงท่า และเป็นเมอืงที่มขีนาดใหญ่ที่สดุของจีน หลังจากผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้าเมอืง พร้อมตรวจเชค็

สมัภาระเรียบร้อยแล้ว  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ฮะเก๋า ขนมจีบไข่ปู ซาลาเปาหมูแดง  ซาลาเปาไส้

ครีม กว๋ยเต๋ียวหลอด เก๊ียวซ่า ซ่ีโครงหมูนึง่เตา้ซ่ี นึง่ขาไก่ ผดัผกักวางตุง้ ขา้วตม้ไข่เยีย่วมา้ ขา้วตม้เปล่า 

จากนั้นน าท่านขึ้นชมวิวทิวทัศน์บนตึก เซ่ียงไฮ ้ทาวเวอร ์ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กบัตึกระฟ้าที่เคยสงูที่สุดในจีนมา

ก่อน อย่างตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซน็เตอร์ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกบัการ

ชมวิวทวิทศัน์ของมหานครแห่งความมั่งคั่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างต้องการเดนิทางมาเยือนสกัคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ยเมนู ปลากุย้หยูนึ่งซีอ๋ิวไก่สบัแตจ๋ิ้ว กุง้แม่น ้ า

อบซีอ๋ิว หมอ้ดินหมูตุ๋นน ้ าแดง หมอ้ไฟปลาหมึก เห็ดหลิงจือผดัเอนหอย ซีฟู้ดอบวุ้นเสน้ หมอ้ไฟดอก

กะหล า่ปลี ผดัผกัตามฤดูกาล ซ่ีโครงหมูตุ๋นขา้วโพด 

หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองอู่เจ้ิน จากนั้นน าท่าน “ล่องเรือเมืองโบราณริมน ้ าอู่เจ้ิน”  ชมเมอืงโบราณที่

อนุรักษ์และคงสภาพบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแกะสลักไม้ตามหน้าต่าง หรือการแกะสลักหินที่มคีวาม

ประณีตงดงาม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมอืงอู่เจิ้ น เมืองที่ได้ชื่อว่า “นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจียง” ที่มี

ประวัตศิาสตร์กว่า 1,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมน า้บรรยากาศความเป็นเมอืงโบราณ และความ

เป็นโมเดร์ินที่ผสมผสานได้อย่างลงตวั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร ปลานึง่ซอสพริก เป็ดย่างกวางตุง้ กุง้แม่น ้าลวก หมูแดงผดัพริกยาว

สด เป่าฮ้ือสดผดัเห็ดใบชา เตา้หูท้รงเคร่ือง ถัว่แขกไฟแดง ผดัผกัตามฤดูกาล ไก่บา้นตุ๋นสมุนไพร ...  

ท่ีพกั  WATERSIDE RESORT WUZHEN หรือเทียบเท่า   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  (3) อู๋ซี – คลองโบราณอู๋ซี - ทะเลสาบไท่หู  - พระใหญ่หลิงซาน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสูเ๋มอืงอูซ๋ ี เมอืงอตุสาหกรรมเบาที่ได้รับฉายาว่าเป็นเมอืงเซี่ยงไฮ้น้อยของประเทศจนี  

  น าท่านชม คลองโบราณ อู๋ซี เป็นคลองโบราณที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเก่าแก่ที่สุดของโลก เล่ากนัว่า เริ่ม

สร้างเมื่ อสมัยปลายราชวงศ์ซาง หรือ ประมาณ 3,500 ปีมาแล้วแม้ว่าปัจจุบันคลองสายนี้ ไม่ได้ใช้งาน

เหมือนเดิมในอดีตแล้วกต็าม แต่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของเมืองอู๋ซี ซึ่งมีมาอย่างยาวนาน 

ตลอดจนขนบประเพณี และวิถชีีวิตของบ้านริมน า้ของเมอืง อู๋ซี รวมไปถงึสามารถใช้พ้ืนที่เดมิแห่งนี้  เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อกีทางหนึ่ง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ยเมนู ปลาไท่หนูน ้ าแดง ซ่ีโครงหมูอู๋ซี หมูตุ๋น

มนัฝรัง่ กุง้ทอดพริกเกลือ ไก่ทรงเคร่ืองเจียงหนาน ไข่เจียว เตา้หูก้ระทะรอ้น หมอ้ไฟเห็ดหูหนูด า ผดัผกั

ตามฤดูกาล ซุปตุ๋นไก่บา้น เสี่ยวหลงเปาอู๋ซี เพิม่ความสดช่ืนดว้ย โคก้, เบียรท์อ้งถิน่, น ้าชาและน ้ าเย็น  

จากนั้นน าท่านชมความงามของ ทะเลสาบไท่หู   ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของจีนแต่ความงามนั้น

เรียกได้ว่าไม่เป็นรองใคร ภายในอาณาบริเวณอนักว้างขวางของทะเลสาบมีเกาะกลางน า้อยู่หลายสบิแห่ง กวีใน

สมัยโบราณเมื่อได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้ ต่างกไ็ด้รับแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานกวีอนัล า้

ค่ามากมายน าท่านเดินทางไปชม พระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปปรางค์ประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศจีน  

ฐานพระพุทธรูปมีห้องสามารถเดินขึ้ นถึงพระบาทได้ และวัดนี้ มีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี และเป็นวัดที่

สวยงามร่มรื่นมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบื้ องหน้า  ศาลาฝานกง  ตั้งอยู่ริม

ทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ย่ิงใหญ่อลังการ...  

 

 

 

 

 

 



 

ค า่ บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ย เป็ดย่าง ปลาตาเดียวนึง่ซีอ่ิว ปลาทรงเคร่ืองเสฉวน 

กุง้ทอดกระเทียม ไก่อบใบชา หมูตุ๋นน ้ าแดงป้ายทอง หมูสบันึ่งปลาเค็ม หมอ้ไฟกะหล า่ปลี ผดัผกัตาม

ฤดูกาล น ้ าแกงเตา้หู ้เป็นตน้   

ท่ีพกั  PULLMAN WUXI NEW LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง  (4) ชมดอกซากุระอุทยานหวัเต่า – เซ่ียงไฮ ้ – กายกรรมERA 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางไปชม ดอกซากุระท่ีอุทยานหัวเต่า (หยวนเถาจู๋) หยวนเถาจู๋ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูโซน

ตะวันตกเฉียงเหนือ ถูกสร้างเป็นอุทยานเมื่อปี ค.ศ.1916 จนกระทั่งทุกวันนี้ มีเนื้ อที่ตั้ง 5 ล้านตารางเมตร 

ภายในได้ปลูกต้นซากุระอยู่ 3 หมื่นกว่าต้น ทุกปีจะจัดเทศกาลชมดอกซากุระ จึงกลายเป็นที่ชมดอกซากุระที่

ใหญ่ที่สดุในจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ปลาทอดราดสามรส หมอ้ดินอบเนื้ อปลา หอย

หลอดอบกระเทียม เป็ดทอดไท่หู ไก่อบรวมหมูสามชั้น เตา้หูร้าชา เห็ดเป่าฮือไฟแดง ผดัผกัตามฤดูกาล 

ซุปประจ าวนักวางตุง้เพิม่ความสดช่ืนดว้ย โคก้, เบียรท์อ้งถิน่, น ้าชาและน ้ าเย็น  

 จนได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่ นครเซ่ียงไฮ ้(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ได้รับนามว่า

เป็น “ปารีสแห่งตะวันออก” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น า้หวังผู่ เส้นเลือดขนาด 80 กม.ที่หล่อเล้ียงมหานครแห่งนี้มาเนิ่น

นาน เมอืงที่เป็นศูนย์กลางทางการค้า เมอืงท่า และเป็นเมอืงที่มขีนาดใหญ่ที่สดุของจีน น าท่านชม  

ERA INTERSECTION OF TIME ชมโชว์อันตระการตา ตื่นเต้น สวยงาม ชมการขับมอเตอร์ไซด์ 5 คัน ใน

ลูกโลกเหลก็และม ีชื่อเสยีงคณะหนึ่งใน ประเทศจีน 
 

 

 

 



 

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคารอาหาร เมนูสุก้ีหมอ้ไฟ  เพิม่ความสดช่ืนดว้ย โคก้, เบียรท์อ้งถิน่, น ้าชา  

ท่ีพกั  INTERCONTINENTAL SHANGHAI PUXI HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  (5) สวนสนุกเซ่ียงไฮ ้ดิสนีย ์แลนด ์(เต็มวนั) – เซ่ียงไฮ ้ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ขอน าท่านเดินทางย้อนวัยเดก็กบั สวนสนุกเซ่ียงไฮ ้ดิสนีย ์แลนด ์SHANGHAI DISNEY LAND เป็นดิสนีย์ 

แลนด์ที่มีขนาดใหญ่กนัดับ 2 ของโลก และมขีนาดใหญ่กว่า ฮ่องกงดิสนีย์ แลนด์ ถึง 3 เท่าเลย สนุกกบัไฮไลท ์

Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยแบ่งออกเป็น 6 ธมีด้วยกนัเป็น Adventure 

Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrow Land, Treasure Cove แ ล ะ  Fantasy Land 

หลากหลายเครื่องเล่นให้ท่านได้ร่วมสนุก... 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกแก่ทุกท่านในการเล่นเคร่ืองเล่นอย่างไม่ขาดตอน  

สนุกกับ เมนสตรีท ยูเอสเอ ที่ Mickey’s Philhar Magic โดยโดนัล ดั๊ก จะพาท่านไปร่วมระลึกถึงภาพยนตร์

แอนนิเมชั้นของดสินีย์ในรปูแบบ 3 มติ ิและที่ The Golden Mickeys จะเป็นโชว์ในรปูแบบบรอดเวย์ น าโดยมิก

กี้  และพ้องเพ่ือน และใน Fantasy Gardens ท่านจะพบกับ มิกกี้  มินนี่และกูฟฟ่ี จะมาเซอร์ไพรซ์ทุกท่าน 

เพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะพกกล้องไปเพ่ือเกบ็ภาพความประทับใจ ส าหรับท่านที่ต้องการพบกับความตื่นเต้น

พร้อมกบัหัวเราะไปในอวกาศ ไปนั่ง Space Mountain ให้อารมณเ์บกิบาน หรือจะไปช่วย Buzz Lightyear ต่อสู้

กับเหล่าเอเล่ียนจากนอกโลก ที่ Buzz Lightyear Astro Blasters หรือจะไปล่องเรือเที่ยวรอบโลกใน ‘it’s a 

small world’ ท่านจะพบกับเหล่าตุ๊กตาน่ารักสดใสแต่งตัวแบบพ้ืนเมืองของประเทศต่างๆทั่วโลก หรือชม

พาเหรดอนัตระการตานี้ ได้รวบรวมมาจากเทพนิยายสดุคลาสสคิของดสินีย์ และยังมสีถานที่ต่างๆ รวมถงึขบวน

พาเหรดที่ท่านไม่ควรพลาด นั่นคือ Flights of Fantasy Parade ให้ท่านโบยบินไปกบัเพ่ือนดิสนีย์ที่ท่านชื่นชอบ 

ร้องและเต้นร าไปบนถนน… 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ย บุฟเฟ่ตอ์าหารซีฟู้ด หลากหลายเมนูอาหาร พรอ้ม

ดว้ยเคร่ืองดื่มต่างๆ ท่ีท่านสามารถเลือกรบัประทานไดอ้ย่างเต็มอ่ิม  

ท่ีพกั  INTERCONTINENTAL SHANGHAI PUXI HOTEL หรือเทียบเท่า  



 

วนัท่ีหกของการเดินทาง  (6) หาดไว่ธาน – ถนนนานกิง  - สนามบิน - สุวรรณภูมิ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กโิลเมตร

เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือ เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของ

นครเซี่ยงไฮ้  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู  ปลาตาเดียวนึง่ซีอ๊ิว กุง้อบน ้ าแดง เป็ดทอดเซ๊ียะ

เหมิน กา้มปูผดัหน่อไมจี้น ขาหมูเยอรมนั เห็ดป๋ายหลิงผดัซอสเป๋าฮือ ออส่วนเจ้จ๋ิว ผดัผกัตามฤดูกาล 

ซ่ีโครงหมูตุ๋นลูกสะมอ เพิม่ความสดช่ืนดว้ย โคก้, เบียรท์อ้งถิน่, น ้าชาและน ้ าเย็น  

จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงย่าน ถนนนานกิง แห่งนี้ เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของ

สงิคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มีห้างสรรพสนิค้ามากมายบนถนนแห่งนี้ เป็นย่านที่คกึคักและ

ทนัสมยัที่สดุ เป็นหนึ่งแหล่งช้อปป้ิงที่ห้ามพลาดในนครเซี่ยงไฮ้ 

 

 

 

 

 

 

 

17.20 น. น าท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG665  

21.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

ลีลาวดี ฮอลิเดย ์ 

ลีลา ... ท่ีเป็นตวัคุณ 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  

ทั้งนี้ เพื่อประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั เมนูอาหาร และภตัตาคาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลา

เดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 59,900.- 58,900.- 59,400.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   57,900.- 56,900.- 57,400.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 55,900.- 54,900.- 55,400.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 53,900.- 52,900.- 52,400.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   9,500.-  9,500.- 9,500.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  17,000.- 17,000.- 17,000.- 

 

** อตัราค่าบริการ ท่ีเสนอ เป็นการคิดจากกรณีผูเ้ดินทางขั้นต า่ 15 ท่าน หากผูเ้ดินทางอยู่ระหว่าง 10-14 ท่าน 

 เพิม่ท่านละ 4,000.- บาท ** 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 589 589 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   569 569 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 549 549 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 529 529 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   95 95 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   419 419 

 

- 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 



 

เง่ือนไขการช าระเงิน : ส ำหรบักำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ทา่นละ 20,000.- บาท   

    ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งน้อย 14 วนั 

 ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ำยในนำม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ  ากดั 

 ช ำระโดยเงินสด 

 สำมำรถช ำระคำ่มดัจ ำ โดยบตัรเครดิตทุกธนำคำร ( ไม่มีค่ำธรรมเนียม )  

ผ่ำนทำงเว็บไซดไ์ด ้www. Leelawadee.holiday  

 ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

ช่ือบญัช ี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ  ากดั ธนาคาร กสิกรไทย   

  บญัชีกระแสรายวนั   เลขที่  639-1-00265-5 

 

การยกเลิก  :   

 กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันท าการ มฉิะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 10 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่

รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายาม

สร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้ เดนิทางและทารก

ในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนั

มใิช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง

ทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่

ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 

(กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแง

รบกวนผู้เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือ

บางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสิทธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 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. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด

ค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้

เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจาก

เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้ เดนิทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมคีวามประพฤตสิ่อ

ไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์

นั้นๆ หากท่านผู้ เดินทางซื้ อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่

สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่า

รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือ

การปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ์ขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน

ออกเดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ 

ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัย

ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ 

จะคนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถ

เข้าชมได้   แต่ในกรณทีี่มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจาก

การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

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

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดทีี่สดุภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะ

เดนิทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการยืน่ขอวีซ่าจีน ประเภทท่องเที่ยว 

1.  พาสปอร์ต (ต้องมอีายุอย่างน้อย 6 เดอืน) 

2. รปูถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ (48 มม. X 33 มม.)  (พ้ืนหลงัขาวเท่านั้น เหน็ใบหน้า/เหน็หูชัดเจน ไม่ยิ้มเหน็ฟัน  ไม่สวม

เคร่ืองประดบั 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 ถ้าหากผู้เชิญเป็นคนจีน ให้ถ่ายส าเนาบตัรประชาชน คนจีน** 

9. กรณทีี่ผู้ต้องการขอวีซ่าจีนไม่ได้มาขอด้วยตวัเอง ผู้สมคัรขอวีซ่าต้องเขยีน ใบมอบอ านาจ(ภาษาองักฤษ)  พร้อมกบั

ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ที่มาย่ืนแทน  

กรณีผูเ้ดินทางเป็นเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปี เอกสารท่ีตอ้งใชเ้พิม่: 

1. ส าเนาสตูบิตัร 

2. ส าเนาบตัรประชาชนพ่อและแม่ หากพ่อและแม่ไม่ได้เดนิทางพร้อมกบัเดก็ ต้องเขยีนใบยินยอมอนุญาตให้เดก็เดนิทาง

 ออกนอกประเทศและระบุชื่อผู้ที่เดนิทางพร้อมกบัเดก็ พร้อมทั้งจุดประสงคใ์ห้ชัดเจน  

**ในแบบฟอร์มหัวข้อที่4.3พ่อและแม่ต้องเซน็ชื่อก ากบัพร้อมลายเซน็ หรือประทบันิ้วมอืเดก็**  

โปรดแสดงใบเปล่ียน ชื่อ-สกุล ใบหย่า ใบอปุการะเลี้ยงดูบุตร ใบมรณะบตัร หรืออื่นๆ(ถ้าม)ี 

ตวัอย่างรูปถา่ยท่ีถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


