
 

 

 

 

    

 

 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ขอน าทา่นสู่แดนมังกร ณ ประเทศจีน 

ล่องเรือชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนติกไปกบั ทะเลสาบซีหู เมืองโบราณริมน ้ าอู่เจ้ิน ถนนเหอฝังเจีย 

วดัหลิงอิ่นซ่ือ สวนหลิวหยวน วดัซีหยวน วดัพระหยกขาว" ข้ึนชมแลนด์มาร์กแห่งมหานครเซ่ียงไฮ้ เซ่ียงไฮท้าว

เวอร ์ ทอ่งโลกใต้ทะเล ณ โอเชี่ยน อะควาเรีย่ม พร้อมการบริการและอ านวยความสะดวกที่แสนประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก าหนดการเดินทาง  12-17 เมษายน 2561      ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่าน 

วนัพฤหสับดีท่ี12 เมษายน 2561 (1) กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ ้(สาธารณรฐัประชาชนจีน)-หงัโจว 

08.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 Row C สายการบนิ ไทย 

แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย์ คอยต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวก 

10.35 น. ออกเดนิทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ ้สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยสายการบนิ ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ TG 664 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร 

พร้อมตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าเรียบร้อยน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหังโจว (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ช.ม.) 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ปลาตาเดียวนึง่ซีอ๊ิว กุง้อบน ้ าแดงเซ่ียงไฮ ้ เป็ดทอดเซ๊ียะ

เหมิน เป่าฮือสดนึ่งเตา้ซ่ี หอยเชลลอ์บวุน้เสน้ กา้มปูผดัหน่อไมจี้น เห็ดหอมผดัไฟแดง ผดัผกัตามฤดูกาล 

ซ่ีโครงหมูตุ๋นสมุนไพร 

พกัท่ี    SHERATON GRAND HANGZHOU BINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัศุกรท่ี์13 เมษายน 2561 (2) หังโจว-วัดหลิงอ่ินซ่ือ- Meijiawu Tea Village-ทะเลสาบซีหู-พิพิธภัณฑ์ชา-ถนนเหอ

ฝังเจีย- หงัโจว 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัหลิงอ่ินซ่ือ น าท่านตื่นตากบัประติมากรรมรูปสลักทางพุทธศาสนาจ านวนกว่า 500

องค์ ที่ตั้งเรียงรายอยู่ทั่วบริเวณสถานที่แห่งนี้  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Meijiawu Tea Village เย่ียมชมไร่ชาอัน

เขียวชอุ่มที่มีชื่อเสียงของจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติของชาคุณภาพชั้นดีที่ผ่านการคัดสรรมาอย่าง

พิถพิีถนั... 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ย ปลากุย้หยูนึง่ซอสสายชู ไก่ขอทาน หมูตงโป 
เนื้ อกุง้ผดัชาหลงจ่ิง หมอ้ไฟเห็ดรวม เป็ดทอดกรอบหงัโจว ทอดฟองเตา้หู+้ทองมว้นผกั ผดัผกัฟองเตา้หู ้ถ ัว่

แขกไฟแดง น ้ าแกงนางซง้ 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ดนิแดนแห่งไข่มุกของเมอืงหังโจว ท่านจะได้สมัผสักบัวิวทวิทศัน์อนังดงามที่

ล้อมรอบไปด้วยภูเขาเป็นสถานที่ ที่จักรพรรดิเฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็นอย่างมาก จนได้รับการ

ขนานนามว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” จากนั้นน าท่านเย่ียมชม พิพิธภณัฑช์า แหล่งรวบรวมชาทุก

ประเภทไว้ได้อย่างครบครัน นอกจากนั้นท่านจะได้ชมนิทรรศการวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาพร้อม



 

 

อปุกรณ์การชงชาต่างๆมากมาย...จากนั้นน าท่านเยือน ถนนเหอฝังเจีย ถนนที่สะท้อนให้เหน็ ประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมอนัเก่าแก่ของหังโจวได้เป็นอย่างด ีปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดมิของสิ่งปลูกสร้างโบราณ อกีทั้งตลอด

แนวทางเดินสองข้างถนนสายนี้ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป มีสินค้าพ้ืนเมือง และสนิค้าที่ระลึก ให้ท่านอสิระเดิน

เลือกซื้อสนิค้าของฝากตามอธัยาศัย... 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ออเดิรฟ์ 4 อย่าง ปลาเก๋านึ่งซีอ๋ิว หอยลอดใหญ่อบวุน้เสน้ 

กุง้กุลาใหญ่ทอดกระเทียม หมอ้ดินไก่บา้น คากิอบรวมเป่าฮ้ือสด เป็ดอบน ้ าแดง ผดัรวมมิตร หน่อไมจี้นไฟ

แดง ซุปลูกช้ินปลา 

พักที่    SHERATON GRAND HANGZHOU BINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัเสารท่ี์ 14 เมษายน 2561 (3)  หงัโจว-อูเจ้ิน-เมืองโบราณริมน ้ าอูเจ้ิน-ซินเทียนต้ี -เซ่ียงไฮ ้

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอูเจ้ิน (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) จากนั้นน าท่าน ล่องเรือเมืองโบราณ

ริมน ้ าอูเจ้ิน  ชมเมืองโบราณที่อนุรักษ์และคงสภาพบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแกะสลักไม้ตามหน้าต่าง 

หรือการแกะสลักหินที่มคีวามประณตีงดงาม ชมวิถชีีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมอืงอเูจิ้น เมอืงที่ได้ชื่อว่า “นครเวนิช

แห่งมณฑลเจ๋อเจียง” ที่มปีระวัตศิาสตร์กว่า 1,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมน า้บรรยากาศความเป็น

เมอืงโบราณ และความเป็นโมเดร์ินที่ผสมผสานได้อย่างลงตวั  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ย ขาหมูน ้าแดงอูเจน้ ปลากุย้หยูนึง่ซีอ๋ิว กุง้อบ
กระเทียมกะทะรอ้น ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม หมูย่างเสฉวน พริกยาวสดเจียว ผกักาดขาวนึง่กระเทียม 

ผกักวางตุง้ผดัเห็ดหอม ซ่ีโครงหมูตุ๋นฮุยซวั 
น าท่านเลือกซื้ อและเลือกชม รา้นผา้ไหม สินค้าขึ้นชื่อของเมืองจีนจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซ่ียงไฮ ้มหา

นครแห่งความมั่งคลั่ง ศูนย์กลางการค้า คมนาคม และยังรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวทั่ว

โลกต่างให้ความสนใจ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ซินเทียนต้ี เป็นย่านที่อยู่อาศัย

ยุคเก่าของชาวเซียงไฮ้ที่ก  าลังได้รับความนิยมอย่างมาในปัจจุบนัที่เตม็ไปด้วย ร้านอาหารพ้ืนเมือง คาเฟ่ที่ตกแต่ง

ได้อย่างสวยงาม อกีทั้งยังมทีั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้าแบรนดด์งัต่างๆมากมาย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ย ห่านย่างฮ่องกง ปลาตาเดียวนึ่งซีอ๋ิว ไก่อบเกลือร่น

แตจ๋ิ้ว กุง้ทะเลลวก บร็อกโคลีดอกผดัรวมปลิงทะเล เป่าฮ้ือสดนึง่เตา้ซ่ี หอยเชลลอ์บวุน้เสน้ ผดัรวมมิตรป้าย

ทอง ผกักวางตุง้นึง่รวมมิตร ซุปกระจ าวนักวางตุง้ 

พกัท่ี     SHERATON GRAND SHANGHAI PUDONG HOTEL & RESIDENCES หรือเทยีบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัอาทิตยท่ี์ 15 เมษายน 2561 (4) เซ่ียงไฮ-้วดัพระหยกขาว-สวนอ้ีหยวน-ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว  - ERA INTERSECTION 

    OF TIME-เซ่ียงไฮ ้

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านเลือกซื้ อและเลือกชม รา้นบวัหิมะ สนิค้าขึ้นชื่อของเมืองจีนจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัพระหยก

ขาว ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจ านวนมากที่สดุของเมือง

เซี่ยงไฮ้ น าท่านตื่นตากับหยกทั้งแท่งที่สลักเป็นองค์พระพุทธรูป และหุ้มด้วยเพชรพลอย หินมโนรา อันแสน

งดงามให้ท่านได้นมสัการเพ่ือความเป็นสริิมงคงในชีวิต  
 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ย ไก่สบัแตจ๋ิ้ว ปลากุย้หยูทอดซอสเปร้ียวหวาน กุง้
อบกระเทียม ขาหมูน ้ าแดง เป็ดรมควนั มะเขือยาวไสห้มูสบัน ้าแดง ถวัแขกอบซอส XO คะนา้ไฟแดง ซ่ีโครง

หมูตุ๋นขา้วโพด 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนอ้ีหยวน สวนที่มีอายุยาวนานกว่า 400 ปีซึ่งอดีตเคยเป็นที่พักของคหบดีผู้มั่งคั่งใน

สมันราชวงศ์ชิง ท่านจะได้สมัผัสกบัการตกแต่งสวนด้วยหินรปูร่างแปลกตาต่างๆมากมาย ชมต้นแปะกว๊ยที่มีอายุ



 

 

มากกว่า 100 ปี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว ตลาด 100 ปี ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกบับริเวณของสวนอี้

หยวน ตลาดที่เตม็ไปด้วยความเก่าแก่ของวฒันธรรมดงัเดมิของชาวจีนที่ยังคงเกบ็รักษาไว้เป็นอย่างด ีท่านสามารถ

เดินเลือกซื้ อสนิค้าพ้ืนเมือง ของที่ระลึก นานาชนิด นอกจากนั้นที่นี่ ยังมเีสี่ยวหลงเปาสูตรพ้ืนเมืองที่มีชื่อเสยีงอีก

ด้วย น าท่านชม ERA INTERSECTION OF TIME ชมโชว์อันตระการตา ตื่นเต้น สวยงาม ชมการขับมอเตอร์

ไซด ์4 คนั ในลูกโลกเหลก็และม ีชื่อเสยีงคณะหนึ่งใน ประเทศจีน 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย หม้อไฟเลก็ท่านละ 1 หม้อ ซีฟู๊ดรวมมิตร Green Lobster กุ้ง หอย

ปีกนก หอยเชลล ์หอยนางรม ปลาหมึก เนื้อหมู เนื้อปลา เนื้อกุ้งป่น เนื้อปลาเดซป่น ลูกชิ้นปลาหมกึ ทองม้วนหมู 

เหด็รวม ผกัรวม รากบวั ฟองเต้าหู้ วุ้นเส้น บะหมี่ เกี๊ยวไส้หมูผกักาดขาว  

พักที่     SHERATON GRAND SHANGHAI PUDONG HOTEL & RESIDENCES หรือเทียบเท่า 

 

วนัจนัทรท่ี์ 16 เมษายน 2561 (5)  เซ่ียงไฮ-้ SHANGHAI OCEAN AQUARIUM –เมืองเก่าเทียนจือฟาง 

                                             ถนนนานกิง -เซ่ียงไฮ ้

 เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ SHANGHAI OCEAN AQUARIUM สถานที่จัดแสดงพันธุส์ตัว์น า้ขนาดใหญ่ที่มีเนื้ อที่

กว่า 22,400 ตารางเมตรท่านจะได้เพลิดเพลินไปกบัเหล่าสตัว์น า้นานาชนิดที่พร้อมใจกนัแหวกว่ายเข้ามาทกัทาย

ท่านอย่างไม่ขาดสาย นอกจากนั้นท่านจะได้ชมอุโมงค์สัตว์น า้ขนาดใหญ่ และโซนการจัดแสดงสัตว์น ้ากว่าอีก 9 

โซน... 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหาร  บริการท่านดว้ย ปลากระพงอบซอสน ้าแดง หมูกรอบมาเกา๊ 
เป็ดย่างฮ่องกง หมูแดงกวางตุง้ ผดัผกัแกว้ ขนมจีบไข่ปู ฮะเกา๋ ซาลาเปาไสค้รีม กว๋ยเต๋ียวหลอดไสกุ้ง้ ไช

เทา้กวยผดักุย้ฉ่าย ขา้วผดั 

จากนั้นน าท่านเยือน เมืองเก่าเทียนจ่ือฟาง ย่านสดุชิคของมหานครเซี่ยงไฮ้ ที่รวบรวม แหล่ง 

ช้อปป้ิง ร้านอาหาร ผับบาร์ มากมาย...จากนั้นน าท่านสู่ ถนนนานกิง อสิระให้ท่านเพลินเพลินไปกบัการช้อปป้ิง

บนถนนที่มคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร ที่เตม็ไปด้วยห้างสรรพสนิค้ามากมายเป็นย่านที่คกึคกัและทนัสมยัที่สดุ

อกีด้วย 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3


 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ย บุฟเฟ่ตซี์ฟู๊ดแบบญี่ปุ่ น Ooding Top Quality Seafood 

ท่ีพกั SHERATON GRAND SHANGHAI PUDONG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันอังคารท่ี  17 เมษายน 2561  (6) เซ่ียงไฮ้-หาดไว่ธาน-อุโมงค์เลเซอร์-เซ่ียงไฮ้ทาวเวอร์-สนามบินเซ่ียงไฮ ้                            

            สนามบินสุวรรณภูมิ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเข้าเย่ียมชม หาดไว่ธาน สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ อกีทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับถนนนานกิง 

ถนนคนเดิน ที่มีชื่อเสยีงของเซี่ยงไฮ้ ถือว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย นอกจากนั้นท่านยัง

สามารถมองเหน็วิวของหอไข่มุก ซึ่งเป็นสญัลักษณ์อนัโดดเด่นของเมืองเซี่ยงไฮ้อกีด้วย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

อุโมงคเ์ลเซอร ์อุโมงค์ลอดแม่น า้สายแรกในประเทศจีน น าท่านตื่นตาไปกบั เทคโนโลยีแสง ส ีเสยีงที่สวยแปลก

ตา เหมอืนน าท่านหลุดออกมาอยู่ในโลกแห่งอนาคตเลยทเีดยีว...จากนั้นน าท่านขึ้นชมวิวทวิทศัน์ของมหานครแห่ง

ความเจริญรุ่งเรือง ณ เซ่ียงไฮท้าวเวอร ์ตึกที่ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้าที่เคยสงูที่สดุในจีนมาก่อน อย่างตึก 

จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซน็เตอร์ (ตึก SWFC) ซึ่งปัจจุบันครองต าแหน่งตึกที่สูง

ที่สดุในจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ยเมนู ปลากุย้หยูนึง่ซีอ๋ิว ไก่สบัแตจ๋ิ้ว กุง้แม่น ้ าผดั
ซีอ๋ิว หมอ้ดินหมูตุ๋นน ้ าแดง หมอ้ไฟปลาหมึก เห็ดหลิงจือผดัเอนหอย ซีฟู๊ดอบวุน้เสน้ หมอ้ไฟดอกกะหล า่ปลี 

ผดัผกัตามฤดูกาล ซ่ีโครงหมูตุ๋นขา้วโพด 

 จนได้เวลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิสนามบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

17.20 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ TG665  

21.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

 

ลลีาวดี ฮอลเิดย ์

ลลีา....ทีเ่ป็นตัวคุณ 

 



 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน 

ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั เมนูอาหาร และภตัตาคาร อาจมีการเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลาเดินทาง 

อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 65,900.- 64,900.- 65,400.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   63,900.- 62,900.- 63,400.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 61,900.- 60,900.- 61,400.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 59,900.- 58,900.- 59,400.- 

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

มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  18,000.- 18,000.- 18,000.- 

 

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

เพิม่ท่านละ 4,000.- บาท ** 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 649 649 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   629 629 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 609 609 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 589 589 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   120 120 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   469 469 

 

- 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 วนั 

 ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 สามารถช าระค่ามดัจ า โดยบตัรเครดติทุกธนาคาร ( ไม่มค่ีาธรรมเนียม )  

ผ่านทางเวบ็ไซดไ์ด้ www. Leelawadee.holiday  

 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023) 

ชื่อบญัชี  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% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดนิทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมพีฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความ

วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอัน

มใิช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์

เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้

รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มเีดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปด้วย (กรณุา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้

เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 



 

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 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 เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้

เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก

เหตผุลส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผดิกฎหมาย หรือมคีวามประพฤตสิ่อไป

ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์

นั้นๆ หากท่านผู้เดนิทางซื้ อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถ

ออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

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

รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ

ปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดนิทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุต ิเว้นแต่ ในกรณี

ที่ เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , การประท้วง, การจลาจล , ภัย

ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ 

จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถ

เข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

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

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทาง

ไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ 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)  พร้อมกบัส าเนา

บตัรประชาชนของผู้ที่มาย่ืนแทน  

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 
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