
 

 
 

 

 
 

 

 

เซยีงไฮ ้ขนึหอไขม่กุ ดสินยีแ์ลนด ์5 วนั 3 คนื 

 ซุปตาร ์ แบว๊ตอ่..ไมร่อแลว้นะ 
กําหนดการเดนิทาง เดอืนตลุาคม – ธนัวาคม 2562 



โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 
 บนิตรงสู ่มหานครเซยีงไฮ ้ทอ่งมหานคร ทไีมเ่คยหลบัไหล  
 รา้นกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญแ่ละสวยทสีดุในโลก 
 เทยีวจใุจกบัสวนสนกุ เซยีงไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั 
 ลอ่งเรอืเมอืงโบราณจเูจยีเจยีว มฉีายาวา่ เวนซิตะวนัออกแหง่เมอืงเซยีงไฮ ้ 
 ขนึหอไขม่กุ หอ TV ทสีงูทสีดุในเอเชยีและสงูอนัดบั 5 ของโลก 
 เมนูพเิศษ... ขาหมรูํารวย ไกแ่ดงโตะ๊ละ 2 ตวั และเสยีวหลงเปา  
 มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่น ตอ่หอ้ง 
ราคาเด็ก พกัเดยีว 

12 – 16 ตลุาคม 2562 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 
14,888.- 14,888.- 3,500.- 

15 – 19 ตลุาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,500.- 

18 – 22 ตลุาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

22 – 26 ตลุาคม 2562 

(วนัปิยมหาราช) 
14,888.- 14,888.- 3,500.- 

29 ตลุาคม – 02 พฤศจกิายน 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

01 – 05 พฤศจกิายน 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

05 – 09 พฤศจกิายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,500.- 

12 – 16 พฤศจกิายน 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

19 – 23 พฤศจกิายน 2562 11,888.- 11,888.- 3,500.- 

26 – 30 พฤศจกิายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,500.- 

29 พฤศจกิายน – 03 ธนัวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

06 – 10 ธนัวาคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

10 – 14 ธนัวาคม 2562 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
13,888.- 13,888.- 3,500.- 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

17 – 21 ธนัวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

24 – 28 ธนัวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

27 – 31 ธนัวาคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 



   

 

วนัแรก      กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)  
 
21.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1  ชนั 3 ประต ู 4 เคาทเ์ตอร ์ 4 

สายการบนิไทย แอรเ์อเซยีเอก๊ซ ์ (XJ) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนํา
ทา่นโหลดสมัภาระ  

วนัทสีอง   กรงุเทพมหานคร (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) – ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 
 เซยีงไฮ-้จเูจยีเจยีว-ลอ่งเรอืชมเมอืงโบราณ-เซยีงไฮ-้รา้นผา้ไหม-ยา่นซนิเทยีนต ี
00.15 น. ออกเดนิทางสู ่มหานครเซยีงไฮ ้ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เทยีวบนิท ี

XJ 760 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ชวัโมง 15 นาท)ี 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง สายการบนิมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิ่างไหผู่ต่ง มหานครเซยีงไฮ ้ประเทศจนี (เวลาทอ้งถนิ
ประเทศจนี เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชวัโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร
เรยีบรอ้ย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจเูจยีเจยีว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง) ตังอยู่ทาง
ทศิตะวันตกของเซยีงไฮ ้รมิฝังทะเลสาบดนืซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจยีงซ ู
เป็นตําบลนําแห่งวัฒนธรรมโบราณ ตดิอันดับหนงึในสทีมีชีอืเสยีงโดง่ดังในบรรดาตําบลนําของเมอืง
เซยีงไฮ ้  อกีทังไดช้อืว่าเป็นไขม่กุใตแ้มนํ่าแยงซเีกยีงจนถงึปัจจุบันนี ท่านจะได ้ลอ่งเรอืชมเมอืง
โบราณจเูจยีเจยีว ซงึเป็นเมอืงทมีสีงิกอ่สรา้งทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศห์มงิ และราชวงศ์
ซงิอยูม่ากมาย 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ !! ขาหมูราํรวย (2)  
บา่ย นําท่านเดนิทางกลับสู่ มหานครเซยีงไฮ ้มหานครทใีหญ่ทสีุดของประเทศจีน ตังอยู่บรเิวณปาก

แมนํ่าแยงซ ีเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้มพีนืท ี6,200 ตร.
กม. มปีระชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต ้ทไีดรั้บการ
พัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารสีแหง่ตะวันออก” 
นําท่านชม รา้นผา้ไหม ทขีนึชอืของประเทศของจีน  ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ททํีาจากผา้ไหม 
เชน่ผา้ห่ม เสอืผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

 นําท่านเดนิทางสู่ ยา่นซนิเทยีนต ีเป็นอกีจุดทีมคีวามคลาสสกิของมหานครเซยีงไฮ ้ท่ามกลาง
ความวุน่วายของเมอืงใหญ่แห่งนี ยา่นซนิ เทยีน ต ีจะทําใหค้ณุหลดุออกมาจากความยุง่เหยงิ 

คาํ  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)   
พกั  โรงแรม ENCORE RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว    
 
วนัทสีาม รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-ขนึหอไขมุ่ก-ลอดอโุมงคเ์ลเซอร-์หาดไวท่าน-ถนนนานกงิ-รา้นหยก 
 ตลาดเฉงิหวงัเมยีว 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

28 ธนัวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 

(วนัขนึปีใหม)่ 
17,888.- 17,888.- 3,500.- 

29 ธนัวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 

(วนัขนึปีใหม)่ 
17,888.- 17,888.- 3,500.- 

30 ธนัวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563 

(วนัขนึปีใหม)่ 
17,888.- 17,888.- 3,500.- 

ราคานไีมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 



นําท่านเดนิทางสู่ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซงึเป็นอีกวธิีหนึงในการผ่อนคลาย
ความเครยีด ปรับสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทรีูจั้ก
กันดีในชอื บวัหมิะ สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยา
สามัญประจําบา้น 
นําท่าน ขนึหอไขมุ่ก ตังอยู่ฝังผู่ตงรมิแม่นําหวังผู ่เขตลูเ่จยีจุ่ย แลว้เสร็จเมอืปี ค.ศ. 1993 มคีวาม
สงู 468 เมตร นับเป็นหอ TV ทสีงูทสีดุในเอเชยีและสงูอันดับ 5 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็นลูก
เหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมทีอยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที
กวา้งขวาง สามารถชมววิทวิทัศนข์องเซยีงไฮไ้ดทุ้กดา้น ซงึปัจจุบันหอไข่มุกถอืเป็นสญัลักษณ์ของ
เมืองเซยีงไฮอ้กีดว้ย ใหท้่านไดช้มววิรอบนครเซยีงไฮมุ้มสูง SKY WALK บนหอไข่มุกทคีวามสงู 
259 เมตรจากพนืดนิ  

เทยีง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ !! ไกแ่ดง โตะ๊ละ 2 ตวั (5)    
บา่ย นําท่าน ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์อโุมงคล์อดแมนํ่าสายแรกในประเทศจนี เพอืขา้มไปยังฝังตรงขา้มใช ้

เวลาประมาณ 5 นาท ีภายในอโุมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปตา่งๆ 

นําทา่นเดนิทางสู ่หาดไวท่าน ตังอยูบ่นฝังตะวันตกของแมนํ่าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4
กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทไีดช้อืว่า “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสัญลักษณ์ทโีดดเด่นของ
นครเซยีงไฮ ้อกีทังถือเป็นศูนย์กลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีสําคัญ แห่งหนงึของเซยีงไฮ ้
ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทหีลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบ
โรมัน โกธคิ บารอค รวมทังการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทตัีงของ
หน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่ 
นําท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกงิ ถนนแห่งนีเปรียบ
เหมือนย่านสลีมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด 
ของสงิคโปร ์ถนนนีมคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร 
มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยู่บนถนนแห่งนีเป็นย่าน
ทคีกึคักและทันสมัยทสีดุในเซยีงไฮ ้ 

 นําท่านชม รา้นหยก ชาวจีนมีความเชือว่าหยก
เป็นอญัมณีลําคา่กวา่ทองและเพชร เป็นสริมิงคลแก่
ผู ท้ีไดม้าครอบครอง ใหท้่านไดเ้ลือกซือเ ป็น
เครอืงประดับนําโชคตามอธัยาศยั 
นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดเฉงิหวงัเมยีว หรอืทเีรยีก
กันว่า วัดเทพเจา้ประจําเมือง เคยตังอยู่ใจกลาง
เมอืงเกา่ ซงึไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้ และอาหารพนืเมอืงทแีสดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซยีงไฮม้ี
การผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ยา่งลงตัว ซงึเป็นย่านสนิคา้ราคาถูกทีมชีอือกีย่านหนึง
ของนครเซยีงไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศัย 

คาํ  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารพเิศษ !! เสยีวหลงเปา  (6) 
พกั  โรงแรม ENCORE RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว   
 
วนัทสี ี     สวนสนุกเซยีงไฮด้สินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้) 
 



เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุก Shanghai Disneyland (รวมค่าเขา้) สวนสนุกแห่งท ี6 แห่ง
อาณาจักรดสินีย ์ซงึมขีนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดสินียแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รัฐฟลอรดิา 
สหรัฐอเมรกิา และเป็นสวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์ห่งท ี3 ในเอเชยี อยู่ในเขตฉวนซาใกลก้ับแม่นําหวงผู่
และสนามบนิผูต่ง    
สวนสนุกเซยีงไฮด้สินียแ์ลนดม์ขีนาดใหญ่กว่าฮอ่งกงดสินียแ์ลนดถ์งึ 3 เท่า เปิดใหบ้รกิารเมอืวันท ี
16 มถิุนายน 2016  ซงึใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการกอ่สรา้ง โดยใชง้บทังสนิราว 5.5 พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ หรอืราว 180,000 ลา้นบาท  
โดยเซยีงไฮ ้ดสีนยีแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธมีปารค์ และ 1 ฟรโีซนดงัน ี
1. DISNEY TOWN เป็นโซนแรกกอ่นเขา้สวนสนุก โซนนีไม่ตอ้งเสยีเงนิค่าเขา้ชม ประกอบไป

ดว้ยรา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของทรีะลกึตา่งๆ ทังยังม ีLEGO LAND ในโซนนีอกีดว้ย  
2. MICKEY AVENUE โซนนีจะเป็นโซนขายของทรีะลกึกับรา้นอาหาร และก็จะมสีว่นของทฉีาย

หนังการตู์นสนัของมกิกเีมา้ส ์เหมาะกบัการถา่ยรปูและนังพักผอ่นภายในสวนสนุก 
3. ADVENTURE ISLE ดินแดนใหก้ารผจญภัยทีจะทําใหนั้กท่องเทยีวไดต้ืนตาตืนใจกับ

บรรยากาศหบุเขาลกึลับในยคุดกึดําบรรพ ์‘Casmp Discovery’ พรอ้มเชญิชวนใหร้่วมเดนิสํารวจ
ดนิแดนทแีฝงไปดว้ยปรศินาและความลกึลับ และลงเรอืเขา้ไปสู ่‘Roaring Rapids’ อโุมงคถํ์า
ปรศินาในช่องเขารอวรร์งิ ซงึเป็นทอียู่ของจระเขย้ักษ์น่าเกรงขาม และRoaring Over The 
Horizon เป็นเครอืงเล่นแนว 4D  

4. TOMORROW LAND อกีหนึงไฮโลทเ์ด่นของสวนสนุกดสินีย ์ทมีักจะสรา้งโลกแห่งอนาคต 
เพือสรา้งจตินาการใหก้ับเด็กๆ พรอ้มกับดีไซน์เครืองเล่นสุดลําใหเ้ขา้กับคอนเซ็ปต์ สําหรับ
ทดีสินียแ์ลนดแ์ห่งใหม่นี เปิดตัวเครืองเล่นทมีจีากวดิโีอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชอืดัง Tron 
รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ทถีกูขนานนามไวว้่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนงึ
สุดยอดรถไฟเหาะตลัีงกาสําหรับเซยีงไฮ ้ดีสนีย์แลนด์ทหีา้มพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star 
War อยา่ง “Star Wars Lauch Bay” ไดถ้า่ยรปูกบั Darth Vader ตัวเป็นๆ 

5. GARDENS OF IMAGINATION มจีุดเด่นเรอืงวัฒนธรรมของจนี สง่เสรมิเอกลักษณ์ของ
สวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนีไดอ้ย่างเต็มที สวนทีตังอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย 
‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงนําชาทพัีกผ่อนหยอ่นใจทงีดงามอย่างลงตัว อกีทังยังมี



สวนทเีลอืกตัวละครสัตวข์องดสินีย ์ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตรยิ ์ตามแบบปฏทินิจนี ม ี2 
เครอืงเลน่เบาๆเด็กๆเล่นได ้ผูใ้หญ่เล่นด ีคอื Fantasia Carousel(มา้หมุน) กบั Dumbo The 
Fluing Elephant  

6. TREASURE COVE เป็นธมีโจรสลัด เนรมติฉากจากภาพยนตรช์อืดัง The Pirates of the 
Caribbean กลายเป็นเครอืงเลน่และการแสดงโชวส์ดุตระการตา ทหีาชมไดแ้คเ่พียงท ีเซยีงไฮ ้
เท่านัน จําลองฉากตา่งๆ รมิทะเล เครอืงเล่นไฮไลทค์อื Pirates of the Caribbean – Battle 
for the Sunken Treasure เป็นเครอืงเล่นแนว 4D จะพาเรานังเรอืพจญภัยไปกับต่อสูข้องเรอื 
Black Pearl กับFlying Dutchman นอกจากนียังมเีครอืงเล่นมากมาย เชน่ ‘Barbossa’s 
Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 

7. FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนทีตังของปราสาทดสินีย์ ทีมีชือว่า 
“Enchanted Stourybook Castle” ท่านจะไดพ้บกับโชวอ์ันยงิใหญ่ตระการตาและตัวการต์ูนที
ท่านชนืชอบ อาทเิชน่ สโนวไ์วท,์ เจา้หญงินทิรา, ซนิเดอเรล่า, มกิกเีมาท,์ หมพีลู และเพอืนๆ
ตัวการ์ตูนอันเป็นทใีฝ่ฝันของทุกคน และยังโซนกจิกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time 
Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาทดสินีย ์พบเรืองราวของสโนว ์ไวท์ ผ่านจอภาพ
แบบสามมติ ิหรอื “AlIce in Wonderland Maze” เป็นทางเดนิผ่านเขาวงกตเพอืเขา้ไปเจอตัว
ละครจาก Alice in Wonderland  และเครอืงเล่นไฮไลทข์องโซนนีก็คอื “Seven Dwarfs Mine 
Train” นังรถไฟเขา้เหมอืงแรไ่ปกับคนแคระทัง 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสยีว 

 

** อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารคําตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการ
เลน่เครอืงเลน่ของทา่น ** 
 
หมายเหตุ : เพอืผลประโยชนข์องลูกทวัรเ์ป็นสําคญั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการ
เปลยีนแปลงรายการเทยีวดสินยีแ์ลนด ์กรณีทตีรงวนัเสารห์รอือาทติย ์เนอืงจากจะมี
นกัทอ่งเทยีวคอ่นขา้งมาก และในสว่นของวนัธรรมดาการเลน่เครอืงเลน่ในแตล่ะโซนนนั
ก็ขนึอยู่กบัการจดัเวลาของลกูคา้เองเป็นสําคญั อาจทําใหไ้ม่สามารถเลน่เครอืงเลน่ได้
ตามทหีวงัไว ้

 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางออกจาก สวนสนุกเซยีงไฮด้สินยีแ์ลนด ์

พกั  โรงแรม ENCORE RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว     
 
วนัทหีา้      ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง-กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 
 
03.00 น. สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซ่ิางไหผู่ต่ง  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง เพอืความสะดวกในการเดนิทาง (8)  
06.50 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA 

X เทยีวบนิท ีXJ 761 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ชวัโมง 25 นาท)ี 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง สายการบนิมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

10.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

หมายเหต ุ:    ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพอืรว่มโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง  ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้น
ผา้ไหม, รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) , รา้นหยก ซงึจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์



ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชแีจงลกูคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซอื
หรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวาม
ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 
 

** ราคาสําหรบัลกูคา้ทไีมต่อ้งการตวัเครอืงบนิ 7,888 บาท  
ยกเวน้ชว่งปีใหม ่ ราคา 10,888 ** 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,000.- 
ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ และวซ่ีา 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร
เวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใิน
การปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 
  
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทสีายการบนิกําหนด  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบยีประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนไีม่รวม 

× คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (สาํหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทาง
ไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นนั)   

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดยีวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีททีางรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทอ่งเทยีว 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพมิ ทา่นละ 2,000 บาท** 

× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถนิ ท่านละ 300 หยวน/ทรปิ/ท่าน  สว่นค่าทปิหวัหนา้ทวัรท์่านละ 
400 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กชาํระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ ่

× คา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาตทิไีมไ่ดร้ับการยกเวน้ยนืวซีา่หมูค่ณะ ลูกคา้ตอ้งเป็นผูดํ้าเนนิการยนืวซีา่เอง ทางบรษัิท
ฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซักรดี ค่ามนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสัมภาระทมีีนําหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีนํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีนํามันขนึ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธเิก็บเพมิตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีสําหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมูลคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3 % 

 
เดนิทางขนึตํา 25 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค์ใหท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
 มดัจําท่านละ 8,000 บาท ภายหลังจากทที่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน สว่นทเีหลอื  

 หากไมช่าํระมัดจําตามทกีาํหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู ่



 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงอืนไข 
 เมอืท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทังหมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทไีดร้ะบไุวท้ังหมดนแีลว้ 
 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์
 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกุล และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ
ทงัสนิ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
 
 
เงอืนไขยกเลกิการจอง : 
เนอืงจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึก่อนวันเดนิทาง  
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนืองจากสาเหตุตา่งๆ  
3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
5. เมอืท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทังหมด  
6. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพีักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
7. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหร ี/ 

ปลอดบุหรีได ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

9. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน 

10. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

11. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้่ายเพมิ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิาร
เวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศจนีแบบกรุป๊  (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่นนั!!) 
 สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ทมีอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ 

ตอ้งมหีนา้ว่าง อย่างนอ้ย 2 หนา้ สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน บรษัิทฯ จะไม่
รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฎเิสธการเดินทางของท่าน ** โดยทา่นถ่ายรูป หรอื 
สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทมีรีูปทา่น) แบบเต็มหนา้ รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน 
ไมด่ํา ไมเ่บลอ หา้มขดี เขยีนลงบนหนา้หนงัสอืเดนิทางโดยเด็ดขาด **  
(หมายเหตุ : หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ชํารุดใดๆ ทังสนิ ถา้เกดิการชํารุด เจา้หนา้ทตีรวจคน
เขา้เมอืง จะปฎเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได ้

 รูปถ่ายส ีหนา้ตรง เห็นใบหู หา้มใส่เสอืขาว หา้มใส่เครอืงประดบั พนืหลงัสขีาวเท่านนั 
สามารถใชโ้ทรศพัทม์อืถอืถา่ยไดแ้ละสง่ใหเ้จา้หนา้ททีางไลน ์(ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   

 หนงัสอืเดนิทางเลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้ว่าง อย่างนอ้ย 2 หนา้ สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเขา้-
ออก ลูกคา้ถือไปทสีนามบนิเอง ณ วันเดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเล่มทสึ่งชอืใหท้าง
บรษิทัทาํวซีา่เทา่นนั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           รปูถา่ยวางคูก่บัพาสปอรต์ 
 

  พาสปอรต์ตอ้งถา่ยใหต้ดิทงั 2 หนา้ แบบตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


