
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลีลาวดี ฮฮลิเดย์ มีความยินดีน าทา่นเปิดประสบการณ์ไปกบัดินแดนมังกร ประเทศจีน 

ตื่นตาไปกบัโชว์ กายกรรม หลอมรวมระหว่างความอ่อนช้อย และความทนัสมัยสดุไฮเทค  

ชมทศันียภาพและความย่ิงใหญ่ของ มหานครเซ่ียงไฮ้ ณ เซ่ียงไฮท้าวเวอร ์

เพลิดเพลินไปกบัสวนสนุกช่ือดังก้องโลก “เซ่ียงไฮ ้ดิสนีย ์แลนด”์ 

พร้อมไฮไลท ์หมู่บา้นน ้ าโบราณอู่เจ้ิน-พระใหญ่หลิงซาน 

ไม่มีการลงรา้นชอ้ป เพือ่ความไม่เสียเวลาแก่ทุกท่าน 

พร้อมที่พักระดับพรีเม่ียมและร้านอาหารในมาตรฐานของความเป็น ลีลาวดี ฮอลิเดย์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดออกเดินทาง  9 -14 ก.พ., 27 ก.พ.-4 มี.ค , 23-28 มี.ค 2561    

วนัแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูม ิ

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

  สายการบนิไทย แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านสมัภาระ 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)  สนามบินผู่ตง นครเซ่ียงไฮ-้ตลาดเฉินหวงัเมีย่ว-ถนนนานกิง-เมืองโบราณริมน ้ าอู่เจ้ิน-       

                                              อู่เจ้ิน 

00.30 น. คณะออกเดนิทางมุ่งสู่ นครเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ TG662 

05.45 น. เดินทางถึง สนามบินผู่ตง นครเซ่ียงไฮ ้ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ปารีสแห่งตะวันออก” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น า้

หวังผู่ เส้นเลือดขนาดความยาว 80 กม.ที่หล่อเล้ียงมหานครแห่งนี้มาเนิ่นนาน เมอืงที่เป็นศูนย์กลางทางการค้า 

เมอืงท่า และเป็นเมอืงที่มขีนาดใหญ่ที่สดุของจีน หลังจากผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้าเมอืง พร้อมตรวจเชค็

สมัภาระเรียบร้อยแล้ว  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ฮะเกา๋ ขนมจีบไข่ปู ซาลาเปาหมูแดง ซาลาเปาไสค้รีม 

กว๋ยเต๋ียวหลอด เก๊ียวซ่า ซ่ีโครงหมูนึง่เตา้ซ่ี ขาไก่นึง่ ผดัผกักวางตุง้ เป็นตน้ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว หรือตลาดรอ้ยปี” ให้ท่านได้อสิระ ช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองและ

ขนมต่างๆ ของเมืองเซี่ยงไฮ้เพ่ือเป็นของฝากและของที่ระลึก หรือชิมซาลาเปา เสี่ยวหลงเปาร้านขึ้นชื่อที่สดุใน

เซี่ยงไฮ้ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงย่าน ถนนนานกิง แห่งนี้ เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย 

หรือย่านออร์ชาร์ด ของสงิคโปร์ ถนนนี้มคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มีห้างสรรพสนิค้ามากมายบนถนนแห่ง

นี้ เป็นย่านที่คกึคกัและทนัสมยัที่สดุ เป็นหนึ่งแหล่งช้อปป้ิงที่ห้ามพลาดในนครเซี่ยงไฮ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ยเมนู ปลากุย้หยูนึ่งซีอ๋ิว ไก่สบัแตจ๋ิ้ว กุง้แม่น ้ า

อบซีอ๊ิว หมอ้ดินหมูตุ๋นน ้ าแดง หมอ้ไฟปลาบึก เห็ดหลินจือผดัเอนหอย ซีฟู๊ดอบวุน้เสน้ หมอ้ไฟดอก

กะหล า่ปลี ผดัผกัตามฤดูกาล ซ่ีโครงหมูตุ๋นขา้วโพด  

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอู่เจ้ิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) จากนั้นน าท่าน “ล่องเรือเมือง

โบราณริมน ้ าอู่เจ้ิน” ชมเมืองโบราณที่อนุรักษ์และคงสภาพบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแกะสลักไม้ตาม

หน้าต่าง หรือการแกะสลักหินที่มคีวามประณตีงดงาม ชมวิถชีีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมอืงอู่เจิ้น เมอืงที่ได้ชื่อว่า 

“นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจียง” ที่มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมน ้า

บรรยากาศความเป็นเมอืงโบราณ และความเป็นโมเดร์ินที่ผสมผสานได้อย่างลงตวั  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหาร บริการท่านด้วยเมนู ปลานึ่งซอสพริก กุ้งแม่น า้ผดัไฟแดง ไก่บ้านอบเป่า

ฮื้อสด เป็ดย่างกวางตุ้ง เต้าหู้ทรงเคร่ือง มะเขอืยาวนึ่งซอสสตูรลับ หน่อไม้จนีผดัแปะฮา ผดัผกัตามฤดูกาล 

ซี่โครงหมูตุน๋ฮุยซัว 

ท่ีพกั  WATERSIDE RESORT WUZHEN หรือเทียบเท่า   

ค า่คืนน้ีขอน าท่านเขา้พกัผ่อน ณ โรงแรมระดบัมาตรฐาน 5 ดาว พรัง่พรอ้มไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  (3) อู่เจ้ิน-ซูโจว-สวนหลิวหยวน-วดัซีหยวน-ถนนโบราณซานถงัเจีย-อู๋ซี 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองซูโจว เมอืงที่ส  าคญัที่ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน า้แยงซีตอนใต้ที่เตม็ไปด้วยสถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ยเมนู ปลากะพงนึง่ซีอ๊ิว หอยเชลลอ์บวุน้เสน้ ไก่

บา้นแช่เหลา้เหลือง หมูย่างฝรัง่เศส มะเขืออบน ้ าจ้ิมไก่ หมอ้ไฟเป็ดรวมมิตร เตา้หูท้รงเคร่ือง ผดัผกัตาม

ฤดูกาล กระดูกหมูตุ๋นฮวยซวั  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนหลิวหยวน ในอดีตมีชื่อว่า “สวนตะวันออก” เป็นสวนศิลปะเจียงหนันขนานแท้ 

โดดเด่นด้านการจัดวางและช่องว่าง มีการโชว์ลูกเล่นของลักษณะความแตกต่างทางสถาปัตยกรรรมที่สร้าง

มุมมองระดับต่างๆ ได้อย่างงดงามลงตัว ที่มีทั้งโครงสร้างสถาปัตยกรรม ตลอดจนการเล่นแสงเงา เป็นต้น 

จากนั้นเดินทางสู่ วดัซีหยวน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซูโจว เดิมเป็นส่วนหนึ่งของสวนหลิวหยวน ซึ่งเป็นสวนโบราณ

ในสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาลูกของเจ้าของสวน ได้ยกที่ดินส่วนหนึ่งของสวนให้วัด จึงได้เห็นวัดที่สวยงามและ

ยิ่งใหญ่ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณซานถงัเจีย ถนนที่มอีายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีน าท่านสมัผสัวิถชีีวิต

ที่เก่าแก่ของชาวจีนโบราณผ่านอาคารบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างที่มีความงดงามและละเอียดประณีตตลอดแถว

ทางเดนิ นอกจากนั้นยังมร้ีานค้าพ้ืนบ้านให้ท่านเลือกชมสนิค้าต่างๆ มากมาย 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ยเมนู เป็ดย่างปักกิ่ง 4 รส ปลากุย้หยูทอดราดสามรส 

กุง้ใหญ่ผดัซอสวาซาบิ ไก่ผดัเปร้ียวหวาน หมูสามชั้นอบชาเทกวนอิม ผดัเห็ดปลารวม เห็ดหูหนูด าผดัฮวย

ซวั ผดัคะนา้ กระดูกหมู่ตุ๋นสาลีหิ่มะ 
 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองอุตสาหกรรมเบาที่ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองเซี่ยงไฮ้น้อยของ

ประเทศจีน 

ท่ีพกั  PULLMAN WUXI NEW LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง  (4) อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน-ศาลาฝานกง-เซ่ียงไฮ-้ซินเทียนต้ี-กายกรรม ERA-เซ่ียงไฮ ้

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ พระใหญ่หลิงซาน ชมพระพุทธรปูปรางคป์ระทานพรที่สงูที่สดุในประเทศจีน  

ฐานพระพุทธรูปมีห้องสามารถเดินขึ้ นถึงพระบาทได้ และวัดนี้ มีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี และเป็นวัดที่

สวยงามร่มรื่นมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบื้ องหน้า  ศาลาฝานกง  ตั้งอยู่ริม

ทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ย่ิงใหญ่อลังการ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ยเมนู หมูแดงกวางตุง้ ปลาทอดราดสามรส 

หมอ้ดินอบเนื้ อปลา ปูอบวุน้เสน้ ซ่ีโครงหมูอู๋ซี เต้าหู้ราชา เห็ดเปาฮือไฟแดง ผดัผกัตามฤดูกาล ซุป

ประจ าวนักวางตุง้  



 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซ่ียงไฮ ้มหานครแห่งความมั่งคั่ง ศูนย์รวมการคมนาคมขนส่ง เศรษฐกจิ เมอืงที่

นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างต้องการมาเยือนสกัคร้ังในชีวิต  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ช.ม.) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ซินเทียนต้ี ย่านที่อยู่อาศัยยุคเก่าของชาวเซี่ยงไฮ้ที่ก  าลังได้รับความนิยมอย่างมาใน

ปัจจุบนัที่เตม็ไปด้วย ร้านอาหารพ้ืนเมือง คาเฟ่ที่ตกแต่งได้อย่างสวยงาม อกีทั้งยังมีทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า 

แบรนด์ดังต่างๆ มากมาย น าท่านชม ERA INTERSECTION OF TIME ชมโชว์อันตระการตา ตื่นเต้น 

สวยงาม ชมการขบัมอเตอร์ไซด ์4 คนั ในลูกโลกเหลก็และม ีชื่อเสยีงคณะหนึ่งใน ประเทศจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนูสุก้ีหมอ้ไฟ  เพิ่มความสดช่ืนดว้ย โคก้, เบียรท์อ้งถิน่, 

น ้าชาและน ้ าเย็น  

ท่ีพกั  SHERATON GRAND SHANGHAI PUDONG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  (5) เซ่ียงไฮ-้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 มอบเป็นเงินสด

จ านวน 100 RMB 

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

กบัเหล่าเอเล่ียนจากนอกโลก ที่Buzz Lightyear Astro Blasters หรือจะไปล่องเรือเที่ยวรอบโลกใน ‘it’s a small 

world’ ท่านจะพบกบัเหล่าตุก๊ตาน่ารักสดใสแต่งตัวแบบพ้ืนเมืองของประเทศต่างๆทั่วโลก หรือชมพาเหรดอนั

ตระการตานี้ ได้รวบรวมมาจากเทพนิยายสดุคลาสสคิของดิสนีย์ และยังมีสถานที่ต่างๆ รวมถึงขบวนพาเหรดที่

ท่านไม่ควรพลาด นั่นคือ Flights of Fantasy Parade ให้ท่านโบยบินไปกับเพ่ือนดิสนีย์ที่ท่านชื่นชอบ ร้องและ

เต้นร าไปบนถนน… 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร บริการท่านดว้ย บุฟเฟ่ตอ์าหารซีฟู้ดแบบญี่ปุ่ น Ooding Top Quality 

Seafood หลากหลายเมนูอาหาร พรอ้มดว้ยเคร่ืองดื่มต่างๆ ท่ีท่านสามารถเลือกรบัประทานไดอ้ย่างเต็มอ่ิม  

ท่ีพกั  SHERATON GRAND SHANGHAI PUDONG HOTEL หรือเทียบเท่า 

  

วนัท่ีหกของการเดินทาง  (6) เซ่ียงไฮ-้หาดไว่ทาน-อุโมงคเ์ลเซอร-์เซ่ียงไฮ ้ทาวเวอร-์Victor's Cafe-สนามบินผู่ตง 

   สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเข้าเย่ียมชม หาดไว่ทาน สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ อกีทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กบัถนนนานกงิ 

ถนนคนเดิน ที่มีชื่อเสยีงของเซี่ยงไฮ้ ถือว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย นอกจากนั้นท่าน

ยังสามารถมองเห็นวิวของหอไข่มุก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย  จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู่ อุโมงคเ์ลเซอร ์อุโมงค์ลอดแม่น า้สายแรกในประเทศจีน น าท่านตื่นตาไปกบั เทคโนโลยีแสง ส ีเสยีง

ที่สวยแปลกตา เหมือนน าท่านหลุดออกมาอยู่ในโลกแห่งอนาคตเลยทเีดยีว จากนั้นน าท่านขึ้นชมวิวทวิทศัน์บน

ตกึ เซ่ียงไฮ ้ทาวเวอร ์ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กบัตึกระฟ้าที่เคยสงูที่สดุในจีนมาก่อน อย่างตกึ จินเม่า ทาวเวอร์ และ

ตกึเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซน็เตอร์ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกบัการชมวิวทวิทศัน์ของมหานครแห่งความ

มั่งคั่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างต้องการเดนิทางมาเยือนสกัคร้ัง 

 

 

 

\ 



 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน บริการท่านดว้ยเมนูปลาตาเดียวนึง่ซีอ๊ิว กุง้อบน ้ าแดง เป็ด

ทอดเซ๊ียะเหมิน กา้มปูผดัหน่อไมจี้น ไก่อบหมอ้ดิน ออส่วนแตจ๋ิ้ว ผดัผกัตามฤดูกาล ซ่ีโครงหมูตุ๋นลูกสมอ  

  จากนั้นน าท่านเพลิดเพลินไปกับขนมหวานนานาชนิด ณ Victor's Cafe ร้านคาเฟ่ยอดฮิตในเมืองเซี่ยงไฮ้ที่มี

ชื่อเสยีงโด่งดงัและได้รับการการันตคีวามอร่อยจากเวบ็ไซตช์ื่อทั้งทั้งเมอืงไทยและต่างชาตอิกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

17.20 น. น าท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG665  

21.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

ลลีาวดี ฮอลเิดย ์

ลลีา....ทีเ่ป็นตัวคุณ 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  

ทั้งนี้ เพื่อประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั เมนูอาหาร และภตัตาคาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลา

เดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 62,900.- 61,900.- 62,400.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   60,900.- 59,900.- 60,400.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 58,900.- 57,900.- 58,400.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 56,900.- 55,900.- 56,400.- 

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

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

 

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

เพิม่ท่านละ 4,000.- บาท ** กรณีเดินทางช่วง วนัท่ี 23-28 มี.ค 2561 เพิม่ท่านละ 2,000 บาท 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 619 619 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   599 599 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 579 579 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 559 559 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   95 95 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   439 439 

 

- 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 

6.  

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 30,000.- 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 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 ีหากมกีารยื่นวีซ่าแล้ว 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


