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CODE XW-S22: เซีย่งไฮ ้ดสินีย่แ์ลนด ์5วนั3คนื 
 

💚 เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์สวนสนกุใหญอ่นัดบั 2 ของโลก  

💚 ชมววิเมอืงเซีย่งไฮ ้ตกึจนิเมา่ หาดไว่ทาน สถานทีส่ดุโรแมนตดิ  

💚 ทอ่งโลกไซเบอรอ์ุโมงเลเซอร ์ลอ่งเรอืชมเมอืงโบราณจูเจยีเจีย่ว  

💚 ถา่ยรปูเช็คอนิสดุฮปิ ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่ีส่ดุในโลก 

💚 ชอ้ปป้ิงยา่นซนิเทยีนตี ้แหลง่สดุฮปิของคนอนิเทรนด ์

   

เมนพูเิศษ: กุง้มงักร+เสีย่วหลงเปา+ขาหมรู า่รวย 

            พกัหรโูรงแรมระดบั 4 ดาว บนิตรงโดยสายการบนิ NOK SCOOT 
คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซี่ากรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 

 



     

 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อายุ 1-18 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

25-29 พ.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 
1-5 ม.ิย.62 11,888 14,888 3,500 25 
8-12 ม.ิย.62 11,888 14,888 3,500 25 
15-19 ม.ิย.62 11,888 14,888 3,500 25 
22-26 ม.ิย.62 11,888 14,888 3,500 25 

29 ม.ิย.-3 ก.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 
6-10 ก.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 
13-17 ก.ค.62 14,888 17,888 3,500 25 
20-24 ก.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 
27-31 ก.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 
3-7 ส.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 
10-14 ส.ค.62 12,888 15,888 3,500 25 
17-21 ส.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 
24-28 ส.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

31 ส.ค.-4 ก.ย.62 11,888 14,888 3,500 25 
7-11 ก.ย.62 11,888 14,888 3,500 25 
14-18 ก.ย.62 11,888 14,888 3,500 25 
21-25 ก.ย.62 11,888 14,888 3,500 25 

28 ก.ย.-2 ต.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 
12-16 ต.ค.62 14,888 17,888 3,500 25 
19-23 ต.ค.62 14,888 17,888 3,500 25 

 

วนัแรก: สนามบนิดอนเมอืง  

17.30 น. คณะเดนิทาง พรอ้มกนัทีช่ ัน้  3 ผูโ้ดยสารขาออก สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง หนา้เคานเ์ตอร์
เช็คอนิหมายเลข 7สายการบนิ NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจาก
เจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที่สายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษา

ความปลอดภัยของสายการบนิ   
 

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

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


     

 

21.05 น. เดนิทางสู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ                            เทีย่วบนิที ่XW858 

*คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง: เมอืงเซีย่งไฮ-้ลอ่งเรอืเมอืงโบราณจูเจยีเจีย่ว-ถนนนานกงิ-ตกึสตารบ์คั 
             อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น      
02.20 น. ถงึ ทา่อากาศยานผู่ตง เมอืงเซีย่งไฮ ้ผ่านพธิีการ

ตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบรอ้ย จากนั้นน าท่านเดิน
ทางเขา้สูท่ีพ่ัก 
เขา้สูท่ ีพ่กั SHANGHAI DONGFANG HOTEL 

(4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านผ่อนคลายความเมื่อยลา้ดว้ยการ นวดฝ่าเทา้

โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนี และนวดผ่อนคลาย

ที ่ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรื่องราว

เกีย่วกบัการแพทยโ์บราณ  ตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบัน การ

สง่เสรมิการใชส้มุนไพรจนีทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดย

แพทยผู์เ้ชีย่วชาญ จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงโบราณจูเจยีเจีย่ว ตดิอันดับหนึ่ง

ในสีท่ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัในบรรดาต าบลน ้าของเมอืงเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ไดช้ือ่ว่าเป็น

ไขม่กุใตแ้มน่ ้าแยงซเีกยีงจนถงึปัจจบุันนี้ น าทา่นลอ่งเรอื ชม เมอืงจูเจยีเจีย่ว 

ซึง่เป็นเมอืงทีม่สี ิง่กอ่สรา้งทางวฒันธรรมโบราณของราชวงศห์มงิ และราชวงศซ์ิ

งอยูม่ากมาย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษกุง้มงักร 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกงิ ถนนคนเดนิที่มีชือ่เสยีงของเมืองเซีย่งไฮ ้

สองขา้งทางจะมีรา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 

1.5 ก.ม. อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านสู่ ตกึสตารบ์คั สาขา

ใหญ่ทีส่ดุในโลก อาคาร 2 ชัน้ พืน้ทีก่วา่ 2,700 ตารางเมตร พรอ้มพนักงาน

กวา่ 400 คน เป็นรา้นสตารบ์ัคสาขาแรกและสาขาเดยีวที่มอบประสบการณ์

ดจิติอลใหก้บัลกูคา้ไปพรอ้มๆกบัการจบิกาแฟ พัฒนาแอปลเิคชัน่โดยอาลบีาบา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษเสีย่วหลงเปา 

เขา้สูท่ ีพ่กั SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 

 

  

วนัทีส่าม: หาดไวท่าน-อุโมงคเ์ลเซอร-์ขึน้ตกึจนิเมา่ช ัน้ 88 -ยา่นซนิเทยีนตี ้
             อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น      
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านแวะชม โรงงานผลติผา้ไหม อันลอืชือ่ของจีน วธิีการน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้เพื่อมา

ท าไสน้วมผา้ห่มไหม น าท่านเที่ยวชม หาดเจา้พ่อเซีย่งไฮโฉมใหม่ (หาดไวท่าน) ตน้ก าเนิดอันลอื

ชือ่ของต านานเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้เป็น  ถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซีย่งไฮ ้
ระหวา่งทางผ่านเขตเชา่ของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานิคม พรอ้มชมอาคารสูง

ตระหง่าน ซึง่เป็นศลิปกรรมสไตลย์ุโรป จากนัน้ 

น าท่าน ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์อโุมงคล์อดแม่น ้าสายแรกในประเทศจนี เพือ่ขา้มไป

ยังฝ่ังตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ีภายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็น

รูปตา่งๆ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษขาหมูร า่รวย 



     

น าท่าน ขึน้ตกึจนิเม่า (JIN MAO TOWER) ช ัน้ที ่88 ถา้นับรวมส่วนยอดแหลมของตกึ มี 93 ชัน้ 

โดยหอ้งชมววิเมืองจะอยู่ชัน้ที่ 87 ในปัจจุบันสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ตัวอาคารมีลักษณะคลา้ยเจ  
ดยีจ์นี 8 เหลีย่ม ทีเ่รยีงตอ่กนัเป็นชัน้ๆในรูปแบบโมเดริน์ แวะชมอญัมณีทีป่ระเทศจนียกย่องวา่มีค่าอย่าง

ล ้าเลศิยิง่กวา่ทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกเป็นอญัมณีล ้าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่

ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุ่งเรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคัง่ โชคด ีอายุยนืยาว 

ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่าเยา้ ซึง่เป็นเครื่องประดับน าโชค น าท่านสู่ ย่านซนิ

เทยีนตี ้ถือเป็นแหล่งฮปิล่าสุดของคนอนิเทรนดเ์ซีย่งไฮ ้ตัง้อยู่ฝ่ังเมืองเก่า ออกแบบโดย เบนจามนิ 

วดู สถาปนกิชือ่ดงัชาวมะกนั ไดร้ับเสยีงชมวา่มเีสน่หอ์ย่างเหลอืเชือ่ เพราะอนุรักษ์ตกึรามบา้นช่องเก่าๆ

ไว ้ผสมผสานลงตวักบับา้น  กอ่อฐิสเีทาสไตลช์กิเูหมนิ ทีจ่ าลองขึน้ใหม่จากยุคปลายศตวรรษที่ 19 ที่น่ี

มคีวามรืน่รมยใ์หเ้อนจอยครบครันทัง้รา้นกาแฟและคาเฟ่สไตลโ์มเดริน์,เรสเตอรองตข์องคนดัง,บูตกิเก๋ๆ

ของดไีซเนอรช์ือ่ดัง, แกลเลอรี่ และชอ้ปป้ิงมอลลร์ะดับอัพสเกลถือเป็นสวรรคข์องคนรวยแต่ไม่พร่อง

รสนยิม 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

เขา้สูท่ ีพ่กั SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN (4*) หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั   

วนัทีส่ ี ่: เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(รวมคา่บตัร)-สนามบนิผูต่ง 
             

อาหารเชา้,---,---    

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(SHANGHAI DISNEYLAND) 

เป็นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของอาณาจักรดสินียแ์ลนด ์ซึง่มีขนาดใหญ่อันดับ 2 

ของโลก รองจากดสินี่ยแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รัฐฟลอรดิา สหรัฐอเมรกิา และ

เป็นสวนดสินียแ์ลนดแ์ห่งที่ 3 ในเอเชยี ซึง่ถือว่าเป็นดสินียแ์ลนดท์ี่มีขนาด

ใหญ่กว่า ฮ่องกงดสิน่ีย์แลนด ์ถึง 3 เท่า เปิดใหบ้ริการเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.

2016 ใชเ้วลาสรา้งร่วม 5 ปี ใชง้บประมาณสรา้งราว 5.5 พันลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ลา้น

บาท  

แบง่พืน้ทีอ่อกเป็น 7 โซน ดงันี ้

1. โซนDISNEY TOWN  

โซนแรกกอ่นเขา้สวนสนุก ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร รา้น

จ าหน่ายของที่ระลกึมากมาย ทัง้ยังม ีLEGO LAND ใน

โซนนี้อกีดว้ย 

2.โซนMickey Avenue  

โซนขายของทีร่ะลกึและรา้นอาหาร และจะมสีว่นที่ฉายหนัง

การต์นูสัน้ของมกิกีเ้มาส ์อกีทัง้ยงัมตีวัละครแสนน่ารัก ซึง่จะ

ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัมาใหท้่านไดถ้่านรูป 

3.โซน ADVENTURE ISLE  

ดนิแดนการผจญภัยที่ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลกึลับในยุคดกึด าบรรพ์ CASMP DISCOVERY 

พรอ้มเชญิชวนใหร้่วมกันเดนิส ารวจดนิแดนที่แฝงไวด้ว้ยความปรศินาและลกึลับ ลงเรือเขา้สู่ ROARING 

RAPIDS อโุมงคถ์ ้าปรศินาเป็นทีอ่ยูข่องจระเขย้กัษ์ เป็นเครือ่งเล่นแนว 4D บนิชมธรรมชาตแิละสิง่ก่อสรา้ง

ตา่งๆทั่วโลก 

4.โซน TOMORROW LAND  

ไฮไลทเ์ดน่ของสวนสนุก ทีม่กัจะสรา้งโลกแหง่อนาคตเพื่อสรา้งจนิตนาการใหก้ับ

เด็กๆพรอ้มกับดีไซน์เครื่องเล่นที่มีจากวีดีโอเกมและภาพยนตตร์ไซไฟชื่อดัง 

TRON รถไฟเหาะรูปทรงจกัรยานยนตไ์ฮเทค ซึง่ถูกขนานนามวา่ LIGHTCYCLE 

POWER RUN สุดยอดรถไฟตีลั  งกาที่หา้มพลาด หรือ สาวกของ STAR 

WARS LAUCH BAY ทีจ่ะไดถ้่ายรูปกบั DARTH VADER ตวัเป็นๆ 

5.โซน GARDENS OF IMAGINATION  



     

มจีดุเดน่เรือ่งวฒันธรรมจนี สง่เสรมิเอกลกัษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุก ทัง้ยังมสีวนที่เลอืกตัวละครสัตว์

ของดสินีย ์ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย ์ตามแบบปฎทินิจีน สนุกสนานกับเครื่องเล่น FANTASIA 

CAROUSEL และ DUMBO THE FLUING ELEPHANT 

6.โซน TREASURE COVE  

ธมีโจรสลดั โดยเนรมติฉากจากภาพยนตร์ชือ่ดังอย่าง PIRATES OF THE CARIBBEAN-BATTLE FOR 

THE SUNKEN TREASURE เครือ่งเลน่แนว 4D  

7.โซน FANTASY LAND  

สนุกสนานกับเมอืงเทพนิยาย โซนที่ตัง้ของปราสาทดสินี่ย ์ที่มีชือ่ว่า ENCHANTED STOURYBOOK 

CASTLE พบกบัโชวอ์นัยิง่ใหญ่ตระการตาจากตวัการต์นูชือ่ดงั อาท ิสโนไวท ์ซนิเดอเรล่า มกิกีเ้มาส ์หมพูีห ์

และโซนกจิกรรมอยา่งเชน่ ONCE UPON A TIME ADVANTURE เรือ่งราวการผจญภัยในปราสาทดสินี่ย ์

พบเรื่องราวของสโนไวท์ ผ่านอแบบสามมติ ิหรอื ALICE IN WONDERLAND MAZZ และเครื่องเล่น

ไฮไลทค์อื SEVEN DWARFS MINE TRAIN 

  อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั  
  ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสู ่จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานผูต่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีห่า้: สนามบนิดอนเมอืง  

03.35 น.  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  เทีย่วบนิที ่ TG66  เทีย่วบนิที ่XW857 

07.10  น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  
 

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

**กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ที่

อกีคร ัง้** 
 

สิง่ทีลู่กคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เน่ืองจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุก
เมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, 
หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ผา้ไหม, ผีชวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จงึ

เรยีนใหก้บันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่
กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลกูคา้ท่านใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไว ้

ในรายการทัวร ์ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม รา้นละ 3,500 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกด์
ทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลกูคา้ท่านใดทีอ่ยู่ตา่งจังหวดัและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรือรถทัวร,์ หรือรถไฟ) กรุณาสอบถาม

ทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบรษัิทฯ 
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 
หมายเหตุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการ

บนิ (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีาร



     

เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัเดนิทาง 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุ๊ป) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอายุ ถงึวนัเดนิทางไป-กลบั ตอ้งมี

หนา้วา่ง  อย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้

เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของท่าน* โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็ม

หนา้รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  สง่มาทาง E-

mail เมือ่ทา่นตกลงท าการจอง (หมายเหตุ :หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารุด  

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้ 

2. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลูกคา้ถอืไปที่
สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!!  

ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ส าคญัมาก:กรุณาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวนัเดนิทาง  

ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบกรณีทีท่่านลมืหรอืน าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีท าวซี่าแบบเดีย่ว ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการยืน่ดว้ยตนเอง)  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอายุ ถงึวนัเดนิทางไป-กลบั มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของท่าน    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลงัสขีาวเท่านัน้ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร ์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจู ิเท่านัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบัตรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมายเหตุ : การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วนัท าการ  
 



     

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 
 

*** ออกเดนิทางข ัน้ต า่  20 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอายุ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) – เซีย่งไฮ(้PVG) – กรงุเทพฯ(DMK)  

3.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคู่และเสรมิเตยีงสปรงิ) 

4.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

5.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

7.คา่ประกนัอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท

ท าไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุ

กรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ อาท ิค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิท่านตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุ๊ป 1,500 บาทส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย ตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่น ัน้ 

7.(7.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น  

   (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 
 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าท่านละ 5,000 บาทต่อทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั

ลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืช าระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิ

การจดัหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันที่ที่ระบุบนหนา้ตั๋ว

เท่านัน้ เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น

การเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เมื่อออกตั๋วไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้ม

คณะไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้น้ีตอ้งขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

แตล่ะโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  



     

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารตา่งๆไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนต่อวนั 

13. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทาง

ท่องเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด 

 

 


