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ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ขอน าทา่นเยือนแดนมังกร ณ ประเทศจีน ตื่นตาไปกบัการแสดง 

 ERA INTERSECTION OF TIME พรอ้มไฮไลท ์เซ่ียงไฮท้าวเวอร-์หาดไว่ธาน-วดัพระหยกขาว 

"น าท่านเยอืนดินแดนแห่งเทพนยิายไปกบั SHANGHAI DISNEY LAND  " 

ล่องเรือชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนติกไปกบั เมอืงโบราณริมน ้าอู่เจ้ิน และเมืองโบรา ริมน ้ าหงัโจว 

ไม่ลงรา้นช็อปเพือ่ไม่เสียเวลาแก่ทุกท่าน 

พร้อมการบริการและอ านวยความสะดวกที่แสนประทบัใจเพ่ือมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ  
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ก าหนดการเดินทาง  29 ธนัวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562           ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่าน 

วนัเสารท่ี์ 29 ธนัวาคม 2561 (1) กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ ้(สาธารณรฐัประชาชนจีน) 

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

การบิน ไทย แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับ พร้อมอ านวยความ

สะดวก 

 

วนัอาทิตยท่ี์ 30 ธนัวาคม 2561 (2)  เซ่ียงไฮ-้อู่เจ้ิน-เมืองโบราณริมน ้ าอู่เจ้ิน-หงัโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู 

       ถนนเหอฝังเจีย-หงัโจว      

00.30 น. ออกเดินทางสู่  มหานครเซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์                    

เที่ยวบนิที่ TG 662 

05.45 น. เดินทางถึง สนามบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง และ

ศุลกากร พร้อมตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วน าท่านออกเดนิทางรับประทานอาหารเช้า 

เช้า  ขอน าท่านรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม THE QUBE HOTEL 

 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอู่เจ้ิน จากนั้นน าท่าน ล่องเรือเมืองโบราณริมน ้ าอู่เจ้ิน  ชมเมือง

โบราณที่อนุรักษ์และคงสภาพบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแกะสลักไม้ตามหน้าต่าง หรือการ

แกะสลักหินที่มีความประณีตงดงาม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอู่เจิ้ น เมืองที่ได้ชื่อว่า 

“นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจียง” ที่มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

ริมน า้บรรยากาศความเป็นเมอืงโบราณ และความเป็นโมเดร์ินที่ผสมผสานได้อย่างลงตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน ขอน าท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู ขาหมู 

 น า้แดงอู่เจิ้น ปลาช่อนผดัหน่อไม้จีน กุ้งอบกระเทยีมกะทะร้อน ซี่โครงหมูทอดกระเทยีม หมูย่าง 

 เสฉวน พริกยาวสดเจียว ผกักาดขาวนึ่งกระเทยีม ผกักวางตุ้งผดัเหด็หอม ซี่โครงหมูตุน๋ฮุยซัว 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองหงัโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองหลวงเก่าของราชวงศ์

ซ่งใต้ มักถูกเรียกว่าสนามหลังบ้านของเซี่ยงไฮ้ เนื่องจากตั้งอยู่ห่างออกไปไม่ถึง 180 กม. และเมือง

หังโจวยังถอืได้ว่าเป็นเมื่อที่น่าเที่ยวมากที่สดุอกีแห่งหนึ่งของจีนด้วย 
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จากนั้นน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ดนิแดนแห่งไข่มุกของเมอืงหังโจว ท่านจะได้สมัผสักบัวิวทวิทศัน์

อันงดงามที่ล้อมรอบไปด้วยภเูขาเป็นสถานที่ ที่จักรพรรดิเฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็น

อย่างมาก จนได้รับการขนานนามว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” จากนั้นน าท่านเยือน ถนน

เหอฝังเจีย ถนนที่สะท้อนให้เห็น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้เป็นอย่างดี 

ปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณ อกีทั้งตลอดแนวทางเดินสองข้างถนนสายนี้

ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป มสีนิค้าพ้ืนเมอืง และสนิค้าที่ระลึก ให้ท่านอสิระเดนิเลือกซื้อสนิค้าของฝาก

ตามอธัยาศัย... 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ปลากุ้ยหยูนึ่งซอสสายชู ไก่ขอทาน เนื้ อกุ้งผัดชา

หลงจิ่ง เป็ดทอดกรอบหังโจว เป่าฮื้ อสดอบ หม้อไฟเหด็รวม ฟองเต้าหู้ทอด+ทองม้วนผกั ผัดผักฟอง

เต้าหู้  

พกัท่ี    SHERATON GRAND BINJIANG HANGZHOU หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัจนัทรท่ี์ 31 ธนัวาคม 2561 (3)  หงัโจว-วดัหลิงอ่ินซ่ือ-พพิธิภณัฑช์า-เซ่ียงไฮ ้

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วดัหลิงอ่ินซ่ือ น าท่านตื่นตากบัหินแกะสลักเป็นรปูพระพุทธรปูไม่ซ า้กนัมาถงึ 

470 รูป อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระประธานศรีศากยมุณีองค์ใหญ่สงู 20 เมตร แกะสลักจากไม้

การบูร 24 ท่อน เลียนแบบพระพุทธรูปในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธ ิที่ใหญ่ที่สดุ

ในเมอืงจีนอกีด้วย  จากนั้นน าท่านเย่ียมชม พพิธิภณัฑช์า แหล่งรวบรวมชาทุกประเภทไว้ได้อย่างครบ

ครัน นอกจากนั้นท่านจะได้ชมนิทรรศการวัฒนธรรมและประวัตศิาสตร์ของชาพร้อมอปุกรณก์ารชงชา

ต่างๆมากมาย... 
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กลางวัน ขอน าท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู เป็ดรมควันหังโจว ปลาทอดทรงลูกสน 

กุ้งแม่น า้ผดัชาหลงจิ่ง หมูสนัในผดัเปรี้ยวหวาน ไก่อบใบชา ผดัรวมประจ าร้าน หมูสามชั้นบ้านคุณยาย 

กะหล ่าปลีผดัไฟแดง ซี่โครงหมูตุน๋ฮุยซัว 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ  ้มหานครแห่งความเจริญรุ่งเร่ืองที่เตม็ไปด้วยสถานที่

ท่องเที่ยว ย่านการค้า และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่มีชื่อเสยีงระดับโลก (ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ช.ม.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “ป้ิงย่างเกาหลี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัท่ี    FOUR POINTS BY SHERATON DANING หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัองัคารท่ี 1 มกราคม 2562 (4)  เซ่ียงไฮ-้เซ่ียงไฮท้าวเวอร-์อุโมงคเ์ลเซอร-์หาดไว่ธาน-ซินเทียนต้ี 

    ERA INTERSECTION OF TIME-เซ่ียงไฮ ้

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านขึ้นชมวิวทวิทศันข์องมหานครแห่งความเจริญรุ่งเรือง ณ เซ่ียงไฮท้าวเวอร ์ตกึที่ถูกสร้าง

ขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้าที่เคยสูงที่สุดในจีนมาก่อน อย่างตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ 

ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (ตึกSWFC) ซึ่งปัจจุบันครองต าแหน่งตึกที่สูงที่สุดในจีน  จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ อุโมงคเ์ลเซอร ์อุโมงค์ลอดแม่น า้สายแรกในประเทศจีน น าท่านตื่นตาไปกับ เทคโนโลยี  
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แสง สี เสียงที่สวยแปลกตา เหมือนน าท่านหลุดออกมาอยู่ในโลกแห่งอนาคตเลยทเีดียว  จากนั้นน า

ท่านเดินทางสู่ หาดไว่ธาน สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กบัถนน

นานกงิ ถนนคนเดิน ที่มีชื่อเสยีงของเซี่ยงไฮ้ ถือว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย 

นอกจากนั้นท่านยังสามารถมองเหน็วิวของหอไข่มุก ซึ่งเป็นสญัลักษณอ์นัโดดเด่นของเมืองเซี่ยงไฮ้อกี

ด้วย   

กลางวัน  ขอน าท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ปลากุ้ยหยูนึ่งซีอิ๊ว ไก่สับแต้จิ๋ว กุ้ง

แม่น า้อบซีอิ๊ว หมูตุ๋นน า้แดงหม้อดิน หม้อไฟปลาหมึก เหด็หลินจือผัดเอน็หอย ซีฟู๊ดอบวุ้นเส้น หม้อ

ไฟดอกกะหล ่าปลี ผดัผกัตามฤดูกาล ซี่โครงหมูตุน๋ข้าวโพด 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ซินเทียนต้ี เป็นย่านที่อยู่อาศัยยุคเก่าของชาวเซี่ยงไฮ้ที่ก  าลังได้รับความนิยม

อย่างมาในปัจจุบันที่เตม็ไปด้วย ร้านอาหารพ้ืนเมือง คาเฟ่ที่ตกแต่งได้อย่างสวยงาม อีกทั้งยังมีทั้ง

กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้าแบรนด์ดังต่างๆมากมาย   จากนั้นน าท่านชม ERA INTERSECTION OF 

TIME ชมโชว์อันตระการตา ตื่นเต้น สวยงาม ชมการขับมอเตอร์ไซด์ 4 คัน ในลูกโลกเหลก็และมี 

ชื่อเสยีงคณะหนึ่งใน ประเทศจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า ขอน าท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย หม้อไฟเลก็ท่านละ 1 หม้อ (น า้ซุปเหด็) 

เนื้อแพะ เนื้อหมู เนื้อปลา เนื้อกุ้งป่น ลูกชิ้นปลาหมกึ ทองม้วนหมู เหด็รวม ผกัรวม รากบวั ฟองเต้าหู้ 

วุ้นเส้น บะหมี่ เกี๊ยวไส้หมูผกักาดขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัท่ี     FOUR POINTS BY SHERATON DANING หรือเทียบเท่า 

 

วนัพุธท่ี 2 มกราคม 2562 (5)   เซ่ียงไฮ-้ SHANGHAI DISNEY LAND-เซ่ียงไฮ ้ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

ขอน าท่านเดินทางย้อนวัยเดก็กับ สวนสนุกเซ่ียงไฮ ้ดิสนีย ์แลนด ์SHANGHAI DISNEY LAND 

เป็นดสินีย์แลนดท์ี่มขีนาดใหญ่กนัดับ 2 ของโลก และมขีนาดใหญ่กว่า ฮ่องกงดสินีย์ แลนด ์ถงึ 3 เท่า

เลย สนุกกบัไฮไลท ์Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยแบ่งออกเป็น 
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6 ธีม ด้วยกัน เ ป็น  Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrow Land, 

Treasure Cove และ Fantasy Land หลากหลายเคร่ืองเล่นให้ท่านได้ร่วมสนุก... 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั เพื่อความสะดวกแก่ทุกท่านในการเล่นเคร่ืองเล่นอย่างไม่ขาดตอน (มอบ

เป็นเงินสด 100 RMB.)  

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

ภาพยนตร์แอนนิเมชั้นของดสินีย์ในรปูแบบ 3 มติ ิและที่ The Golden Mickeys จะเป็นโชว์ในรปูแบบ

บรอดเวย์ น าโดยมิกกี้  และพ้องเพ่ือน และใน Fantasy Gardens ท่านจะพบกับ มิกกี้  มินนี่และกูฟฟ่ี 

จะมาเซอร์ไพรซ์ทุกท่าน เพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะพกกล้องไปเพ่ือเกบ็ภาพความประทบัใจ ส าหรับท่าน

ที่ต้องการพบกับความตื่นเต้นพร้อมกับหัวเราะไปในอวกาศ ไปนั่ง Space Mountain ให้อารมณ์เบิก

บาน หรือจะไปช่วย Buzz Lightyear ต่อสู้ กับเหล่าเอเล่ียนจากนอกโลก ที่Buzz Lightyear Astro 

Blasters หรือจะไปล่องเรือเที่ยวรอบโลกใน ‘it’s a small world’ ท่านจะพบกบัเหล่าตุก๊ตาน่ารักสดใส

แต่งตัวแบบพ้ืนเมืองของประเทศต่างๆทั่วโลก หรือชมพาเหรดอนัตระการตานี้ ได้รวบรวมมาจากเทพ

นิยายสดุคลาสสคิของดิสนีย์ และยังมีสถานที่ต่างๆ รวมถึงขบวนพาเหรดที่ท่านไม่ควรพลาด นั่นคือ 

Flights of Fantasy Parade ให้ท่านโบยบนิไปกบัเพ่ือนดสินีย์ที่ท่านชื่นชอบ ร้องและเต้นร าไปบนถนน… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Ooding Top Quality Seafood บริการท่านด้วย “เมนูซีฟู้ดบุฟเฟ่ต”์ 

ชื่อดงั 

 

 

 

 

 

พกัท่ี     FOUR POINTS BY SHERATON DANING หรือเทียบเท่า  
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วนัพฤหสับดีท่ี 3 มกราคม 2562 (6)   เซ่ียงไฮ-้วดัพระหยกขาว-ตลาดเฉินหวงัเมีย่ว-สนามบินเซ่ียงไฮ ้

                สนามบินสุวรรณภูมิ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัพระหยกขาว ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่

นักท่องเที่ยวเข้านมสัการเป็นจ านวนมากที่สดุของเมอืงเซี่ยงไฮ้ น าท่านตื่นตากบัหยกทั้งแท่งที่สลักเป็น

องคพ์ระพุทธรปู และหุ้มด้วยเพชรพลอย หินมโนรา อนัแสนงดงามให้ท่านได้นมสัการเพ่ือความเป็นสิ

ริมงคงในชีวิต จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว ตลาด 100 ปี ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกบับริเวณ

ของสวนอี้หยวน ตลาดที่เตม็ไปด้วยความเก่าแก่ของวัฒนธรรมดังเดิมของชาวจีนที่ยังคงเกบ็รักษาไว้

เป็นอย่างดี ท่านสามารถเดินเลือกซื้ อสนิค้าพ้ืนเมือง ของที่ระลึก นานาชนิด นอกจากนั้นที่นี่ยังมเีสี่ยว

หลงเปาสตูรพ้ืนเมอืงที่มชีื่อเสยีงอกีด้วย    
 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน ขอน าท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ปลาตาเดยีวนึ่งซีอิ๊ว กุ้งอบน า้แดงเซี่ยง

ไฮ้ เป็ดทอดเซี๊ยะเหมิน เห็ดหอมสดผัดไฟแดง หอยลอดใหญ่นึ่งกระเทียม ก้ามปูผัดหน่อไม้จีน                

ออส่วนเต้จิว๋ ผดัผกัตามฤดูกาล ซี่โครงหมูตุน๋สมุนไพร  

 จนได้เวลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย 

17.20 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ TG665  

21.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

   

 ลีลาวดี ฮอลิเดย ์ ลีลา...ท่ีเป็นตวัคุณ 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ เวลา และสาย

การบิน ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั เมนูอาหาร และภตัตาคาร อาจมีการเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลา

เดินทาง 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
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ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 62,900.- 60,900.- 61,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   60,900.- 58,900.- 59,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 58,900.- 56,900.- 57,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 56,900.- 54,900.- 55,900.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   8,500.- 8,500.- 8,500.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  15,000.- 15,000.- 15,000.- 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 609 609 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   589 589 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 569 569 

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

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   85 85 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   459 459 

 

** 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 
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3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิม่เติมอีก 

 

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

   ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน   

 ช าระยอดมดัจ า โดยบตัรเครดติ หรือบตัรเดบติ ผ่านทางหน้าเวปไซต ์www.leelawadee.holiday 

 ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรณุาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2664-0023)   

 

ช่ือบญัชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

  ธนาคารกสิกรไทย    บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั     

                       บญัชีกระแสรายวนั   เลขท่ี  639-1-00265-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรม

เป็นที่รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, 

หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทาง

และทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการ

อื่นใดอนัมใิช่การท่องเที่ยว 
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4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (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

คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น 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

ท่านเหน็ว่ารายการท่องเที่ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของ

โรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ 

โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอา

ตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นหรือสดุวิสยั อาท ิการล่าช้าของสายการบิน, การ

นัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษา

ผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปิดท าการ  

บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการ

เพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่
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สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่า

เข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนั

เนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได้ 

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 
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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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แบบฟอรม์ขอ้มูลเพือ่ใชป้ระกอบการยืน่วีซ่าประเทศจีน 

ชื่อ- นามสกุล (กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์) 

NAME (MISS./MRS./MR.)………………………...................SURNAME……………………………………………………… 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั (กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL……………………………………………………………………………… เบอรโ์ทรศพัทม์ือถอื...................................... 

ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานทีศึ่กษา (กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

...........................................................................................................................................................

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถานทีศึ่กษา (กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

...........................................................................................................................................................

..................................................................................... เบอรโ์ทรศพัทม์ือถอื...................................... 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่              เคย               ไม่เคย 

รายชื่อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 

(กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

 

** ส าหรบัทีที่ย่งัไม่ไดแ้ต่งงาน (กรุณาระบุชื่อคุณพ่อ และคุณแม่)** 

** ส าหรบัท่านที่แต่งงานแลว้ (กรุณาระบุชื่อ คู่สมรส สามี ภรรยา หรือ บุตร)** 

 

1. NAME (MISS./MRS./MR.)……………………………………… SURNAME……………………………………………………… 

    ความสมัพนัธ.์........................................................... เบอรโ์ทรศพัทม์ือถอื..................................... 

 

2. NAME (MISS./MRS./MR.)……………………………………… SURNAME……………………………………………………… 

    ความสมัพนัธ.์........................................................... เบอรโ์ทรศพัทม์ือถอื..................................... 

 


