
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
วนัแรก กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ – เซีย่งไฮ ้
 
21.30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ 

THAI AIRWAYS พบเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เช็คอนิรับ
บัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 

 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(รวมรถบสัรบั-สง่ พรอ้มไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรบ์รกิาร) 
 
01.10 น. เหริฟ้าสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่

TG662 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ระหวา่งการเดนิทาง)  
06.25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตซิ่างไหผู่่ตง ประเทศจนี น าท่านผ่านขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู ่Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดสินีย ์

ซึง่มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดสินีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอรดิา 
สหรัฐอเมรกิา และเป็นสวนสนุกดสินีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชยี ตัง้อยู่ในเขตฉวนซา 
ใกลก้ับแมน่ ้าหวงผู ่และสนามบนิผูต่ง    สวนสนุกเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนดม์ขีนาดใหญก่วา่
ฮ่องกงดสินียแ์ลนดถ์งึ 3 เท่า เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที่ 16 มถิุนายน 2016  ซึง่ใชเ้วลา
ร่วม 5 ปีในการก่อสรา้ง โดยใชง้บทั้งสิน้ราว 5.5 พันลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 
180,000 ลา้นบาท 

 



 
โดยเซีย่งไฮ ้ดสีนยีแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธมีปารค์ และ 1 ฟรโีซนดังนี ้

 1.DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเขา้สวนสนุก โซนนี้ไม่ตอ้งเสยีเงนิค่าเขา้ชม 
ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่ระลกึต่างๆมากมาย อกีทัง้ยังม ีLEGO 
LAND ในโซนนีอ้กีดว้ย  

 2.MICKEY AVENUE โซนนี้จะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึกับรา้นอาหาร และก็จะมสีว่น
ของทีฉ่ายหนังการต์นูสัน้ของมกิกีเ้มา้ส ์เหมาะกับการถา่ยรปูและน่ังพักผอ่นภายในสวน
สนุก 
3.ADVENTURE ISLE ดนิแดนใหก้ารผจญภัยทีจ่ะท าใหนั้กท่องเทีย่วไดต้ืน่ตาตืน่ใจ
กับบรรยากาศหุบเขาลกึลับในยุคดกึด าบรรพ ์‘Camp Discovery’ พรอ้มเชญิชวนให ้
ร่วมเดินส ารวจดินแดนที่แฝงไปดว้ยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเขา้ไปสู ่
‘Roaring Rapids’ อโุมงคถ์ ้าปรศินาในชอ่งเขารอวรร์ิง่ ซ ึง่เป็นทีอ่ยูข่องจระเขย้ักษ์น่า
เกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็นเครือ่งเลน่แนว 4D จะพาเราบนิชม
ธรรมชาตแิละสิง่กอ่สรา้งตา่งๆท่ัวโลก 
4.TOMORROWLAND อกีหนึง่ไฮโลทเ์ดน่ของสวนสนุกดสินยี ์ทีม่ักจะสรา้งโลกแหง่
อนาคต เพือ่สรา้งจตินาการใหก้ับเด็กๆ พรอ้มกับดไีซน์เครือ่งเลน่สดุล ้าใหเ้ขา้กับคอน
เซ็ปต์ ส าหรับที่ด ิสนีย์แลนด์แห่งใหม่นี้  เปิดตัวเครื่องเล่นที่มีจากวดิีโอเกมและ
ภาพยนตรไ์ซไฟชือ่ดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ทีถู่กขนานนามไว ้
ว่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาส าหรับเซี่ยงไฮ ้
ดสีนียแ์ลนดท์ีห่า้มพลาด หรอืจะเอาใจสาวก Star War อยา่ง “Star Wars Launch 
Bay” ไดถ้า่ยรปูกับ Darth Vader ตัวเป็นๆ 
5.GARDENS OF IMAGINATION มีจุด เด่น เรื่อ งวัฒ นธรรมของจีน  ส่งเสริม
เอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้ไดอ้ย่างเต็มที่ สวนที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจาก
ปราสาทเทพนยิาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน ้าชาทีพั่กผอ่นหย่อนใจที่
งดงามอยา่งลงตัว อกีทัง้ยังมสีวนทีเ่ลอืกตัวละครสตัวข์องดสินยี ์ดัดแปลงเป็นเหลา่ 12 
นักกษัตร ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่องเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได ้ผูใ้หญ่เล่นดี คือ 
Fantasia Carousel(มา้หมนุ) กับ Dumbo The Flying Elephant  



6.TREASURE COVE เป็นธมีโจรสลัด เนรมติฉากจากภาพยนตรช์ือ่ดัง The Pirates 
of the Caribbean กลายเป็นเครือ่งเลน่และการแสดงโชวส์ดุตระการตา ทีห่าชมไดแ้ค่
เพียงที ่เซีย่งไฮ ้เท่านัน้ จ าลองฉากต่างๆ รมิทะเล เครือ่งเล่นไฮไลทค์อื Pirates of 
the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เป็นเครือ่งเลน่แนว 4D จะ
พาเรา น่ั ง เรือพ จญ ภัยไปกั บต่ อสู ข้ อ งเรือ  Black Pearl กั บ  Flying Dutchman 
นอกจากนี้ ยั งมี เค รื่อ ง เล่ นมากมาย  เช่น  ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s 
Revenge’ 
7.FANTASYLAND สนุกกับเมอืงเทพนยิาย เป็นโซนทีต่ัง้ของปราสาทดสินีย ์ทีม่ชี ือ่
ว่า “Enchanted Storybook Castle” ท่านจะไดพ้บกับโชวอ์ันยิง่ใหญ่ตระการตา
และตัวการ์ตูนที่ท่านชืน่ชอบ อาทิเช่น สโนวไ์วท์ เจา้หญิงนิทรา ซนิเดอเรล่า มกิกี้
เมาท์, หมพีูห์ และเพื่อนๆตัวการต์ูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน และยังมโีซนกจิกรรม
อย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาท
ดิสนีย์ พบเรื่องราวของสโนว์ ไวท์  ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรือ  “Alice in 
Wonderland Maze” เป็นทางเดนิผา่นเขาวงกตเพือ่เขา้ไปเจอตัวละครจาก Alice in 
Wonderland  และเครือ่งเลน่ไฮไลทข์องโซนนีก็้คอื “Seven Dwarfs Mine Train” 
น่ังรถไฟเขา้เหมอืงแรไ่ปกับคนแคระทัง้ 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสยีวไดพ้อสมควร 

 **อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั** 
 (ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัปรบัเปลีย่นวนัเขา้ชมดสีนีย่แ์ลนด ์ข ึน้อยู่

กบัความเหมาะสม และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็น
หลกั โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้**) 

พกัที ่ Venus International Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม เซีย่งไฮ ้- อซู ี- พระใหญห่ลงิซาน(รวมรถแบตเตอรี)่ - รา้นไขม่กุ - หงัโจว  
                    ถนนโบราณเหอ่ฟางเจีย่ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  ซึง่ไดรั้บการ
ขนานนามว่า “ เซี่ยงไฮน้อ้ย ” เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หู
ลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน ้าจดืที่มขีนาดใหญ่ของจนี เป็น
เมอืงเกา่แกป่ระวตัศิาสตรย์าวนานรว่มสามพันกวา่ปีในยคุราชวงศโ์จวและฉนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านสักการะ พระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ (รวมรถแบตเตอรี)่ น าท่านชมพระพุทธรูป
ปางหา้มญาตทิองส ารดิองคใ์หญ่ทีเ่ขาหลงิซาน ซึง่มคีวามสงู 88 เมตร หนัก 700 ตัน 



ประทับอยู่บนเนนิเขาหลงิซาน หันพระพักตรอ์อกสูท่ะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปทีม่ี
พระพักตรง์ดงาม ทีเ่มือ่เดนิไปทางใด  ก็เหมอืนวา่องคพ์ระก าลังมองตามเราอยู ่ทุกวัน
วัดหลงิซานยังมจีุดแสดงรูปป้ันจ าลองพระพุทธเจา้ประสตูใินดอกบัว โดยกลบีดอกบัว
คอ่ยๆบานออก ผสานกับการแสดงน ้าพุดนตร ีจนกระท่ังก าเนดิพระพทุธเจา้ขึน้ เป็นการ
แสดงทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ จากนัน้ เชญิทา่นไหวพ้ระขอพร  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย ซีโ่ครงหมอููซ๋ ี
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเห่อฟางเจีย่ ตัง้อยู่เชงิเขาอู๋ซันของเมือง
หังโจว เป็นถนนสายหนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตร ์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของ
หางโจไดอ้ยา่งด ีถนนสายนี้มคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง 120 เมตร ในสมัยราชวงศซ์ง่
ของจนีเมือ่ 880 กวา่ปีกอ่น ขณะทีเ่มอืงหังโจวเป็นราชธานีอยูนั่น้ ถนนเหอฝ่ังเจยีเป็น
ศนูยก์ลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกจิและการคา้ในสมัยนัน้ ในปัจจุบันยังคงไวซ้ ึง่สภาพ
ดัง้เดมิของสิง่ปลูกสรา้งโบราณสว่นหนึง่แลว้ บา้นเรอืนทัง้สองขา้งทางทีส่รา้งขึน้ใหม่
ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลังคาสคีราม มลีักษณะเรยีบง่ายแบบโบราณ สองขา้งถนน
สายนีส้ว่นใหญเ่ป็นรา้นคา้ท่ัวไป 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ KAIYUAN MANJU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม หงัโจว - ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู- รา้นผา้ไหม – เซีย่งไฮ ้- รา้นยาบวัหมิะ  
                    ชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ - ชมรา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและ

ใหญท่ีส่ดุในโลก 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหีู ซึง่กวจีนีบรรยายเปรยีบเปรยวา่ “ซหีเูหมอืนนางไซ
ซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66 ตาราง
กิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได ้15 กม. น ้ าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขต
ทะเลสาบซหีูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเขา้สูเ่ขตทะเลสาบซหีูเก่า ชมทวิทัศน์4แห่งของ
ทะเลสาบซหี ูซึง่ไดแ้ก ่ตว้นฉานเสยีน ซานถาน อิน้เหยนิ และหนานผงิอว่นจง ใหท้่าน
ไดด้ืม่ด า่กับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศทีผ่อ่นคลาย  
จากนัน้น าทา่นแวะ รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้
ทีท่ าจากผา้ไหม เชน่ผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าท่านเดนิทางกลับสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาท)ี 
มหานครที่ใหญ่ทีส่ดุของประเทศจนี ตัง้อยู่บรเิวณปากแมน่ ้าแยงซ ีเป็นศูนยก์ลางการ
คมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้มพีื้นที่ 6,200 ตร.กม. มปีระชากร
ประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้ที่ไดรั้บการ
พัฒนาจนถกูขนานนามวา่ “นครปารสีแหง่ตะวนัออก 
น าท่านเดนิทางสู่ รา้นยาบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคุณ
เป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบา้น   

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกงิ ถนนคนเดนิที่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์
เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ที่หาดไว่ทันยัง
สามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงเซีย่งไฮไ้ดอ้ย่างชัดเจนอกี
ดว้ย ใครมาเยอืนเซีย่งไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบันด”์ จงึ
เรยีกไดว้า่มาถงึเซีย่งไฮจ้รงิๆ  หลังจากชมววิเมอืงเซีย่งไฮจ้นเต็มแลว้ น าท่านเดนิทาง
สู่ถนนคนเดินนานกิงน าท่านสู่รา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขา
ใหมท่ีน่ครเซีย่งไฮ ้มาพรอ้มกับความยิง่ใหญ่อลังการ ครองต าแหน่งสตารบ์ัคสท์ีใ่หญ่
และสวยทีส่ดุในโลก ซึง่ไดท้ าการเปิดตัวไปเมือ่วันที ่6 ธันวาคม 2017 มเีนื้อทีใ่หญโ่ต
ถงึ 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแต่งดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหลี่ยมซึง่เป็นงาน
แฮนด์เมดจ านวน 10,000 แผ่น และที่ตั ้งตระหง่านอยู่กลางรา้นคือถังคั่วกาแฟ
ทองเหลอืงขนาด 40 ตัน สงูเท่าตกึ 2 ชัน้ ประดับประดาดว้ยแผ่นตราประทับแบบจีน
โบราณมากกวา่ 1,000 แผน่ ซึง่บอกเลา่เรือ่งราวความเป็นมาของสตารบ์ัคส ์กาแฟทีค่ั่ว
ในถังทองเหลอืงนี้จะถูกสง่ผา่นไปตามท่อทองเหลอืงดา้นบน ซึง่จะท าใหเ้กดิเสยีงราว
กับเสยีงดนตรี มีเคาน์เตอร์ที่ยาวที่สุด ซึง่มีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองต าแหน่ง
เคาน์เตอรข์องสตารบ์ัคสท์ีม่คีวามยาวทีส่ดุในโลก มเีครือ่งดืม่หลากหลายมากกวา่ 100 
ชนดิ รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานีเ้พยีงแหง่เดยีว  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนไูกแ่ดง และหมพูนัปี  
พกัที ่ VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 



วนัทีห่า้ รา้นหยก - หาดไวท่าน - ตลาดรอ้ยปีเฉนิหวงัเม ีย้ว - เซีย่งไฮ ้- กรงุเทพฯ 
                    (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม  

น าทา่นชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอนัล ้าคา่แก่

คนทีท่่านรัก จากนัน้น าท่านสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ซึง่ไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่
อยา่งใด แตเ่ป็นยา่นถนนรมิแมน่ ้าทีม่คีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแมน่ ้าหวงผูฝ่ั่ง
ตะวันตกซึง่อยู่ในย่านเมอืงเก่า หาดไวท่านยังเคยเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรท์ีโ่ด่ง
ดังเรือ่ง “เจา้พ่อเซีย่งไฮ”้ ซึง่ถ่ายทอด เรือ่งราวของเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้ที่เกดิขึน้ในยุคที่
เมอืงเซีย่งไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊ง แยง่ชงิอ านาจกันใหวุ้น่วายไปหมด หาดไว่
ทานจงึมีชือ่ที่รูจั้กในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยวา่ "หาดเจา้พ่อเซีย่งไฮ"้ น่ันเอง และ
หาดไวท่านนีย้ังอยูใ่กล ้ 

 
 
จากนัน้น าท่านสู ่“ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว” หรอืตลาดรอ้ยปี เซีย่งไฮ ้เป็นตลาดเกา่ของผู่
ตง เมอืงเซีย่งไฮอ้าคารบา้นเรอืนบรเิวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิ
และชิง แต่ท าเป็นรา้นขายของมีทั ้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินคา้
สมัยใหม่อย่างรองเทา้กีฬา กระเป๋า อีกทั้งยังมีรา้นขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีก
มากมาย  ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนเูสีย่วหลงเปา 
สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 

17.20 น. น าทุกท่านเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่
TG665  

 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ระหวา่งการเดนิทาง) 
21.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 

************************************** 
 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายตุ า่กวา่ 18 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

10 – 14 มกราคม 2562 18,999 18,999 3,500 8,900 

17 – 21 มกราคม 2562 18,999 18,999 3,500 8,900 

24 – 28 มกราคม 2562 18,999 18,999 3,500 8,900 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 18,999 18,999 3,500 8,900 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค.2562 19,999 19,999 3,500 8,900 

07 – 11 มนีาคม 2562 19,999 19,999 3,500 8,900 

14 – 18 มนีาคม 2562 19,999 19,999 3,500 8,900 

21 – 25 มนีาคม 2562 19,999 19,999 3,500 8,900 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย.2562 19,999 19,999 3,500 8,900 

12 – 16 เมษายน 2562 32,999 32,999 5,500 12,900 

27 เม.ย. – 01 พ.ค.2562 24,999 24,999 4,500 9,900 

16 – 20 พฤษภาคม 2562 22,999 22,999 4,500 9,900 

23 – 27 พฤษภาคม 2562 21,999 21,999 3,500 8,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบ

ชา, หยก, บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขมุ่ก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี

ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวน

ทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และ

ถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/

รา้น/ทา่น 

• ณ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวันสุดทา้ย ลูกทัวรท์่านใดสนใจ
สามารถซือ้ได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคับลูกทัวร์ทัง้ส ิน้ แต่เป็นการบอก
กลา่วลว่งหนา้ 

 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ ไมเ่กนิ 20 กก.        

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท   

     (ส าหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้)   

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท์

ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่

นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 
วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของ
ทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง
บรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของ
ทางบรษัิท 



 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่ นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสาร
การยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทาง
บรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใด
อยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ
มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช าระ
แลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิท
จะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
2.4 เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่
จองและจ่ายมัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจ าใดๆ ทั้งส ิน้ และในกรณีที่ออกตั๋ว
เครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่นการเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเรือ่งขอคนืค่าตั๋ว
หรอืขอคนืคา่ทัวรทั์ง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight 
หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัด
จ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง
บรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของ
ทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
 



เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่

บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิ
คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 
15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วี ี
ซา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล 
ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อให ้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้
บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของ
นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา 
ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการ
บนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทน
บรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 

มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิ
ล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาต
ใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
  แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใส่กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณที่จ ากัด 

ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน า

ขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้

เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองที่มคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งใน

ทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

 



เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ 
เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 
• ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
• ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

• รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  
 

การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน 

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 

 


