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วนัแรก  กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง) – เซีย่งไฮ ้(ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง) 

16.30 น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตูหมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์6    
สายการบนิ นกสกู๊ต NOK SCOOT (XW) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย
ความสะดวกในการเชค็อนิ 

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

19.30 น. ออกเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจนี โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบนิที ่XW858   

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

00.45 +1 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง มหานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี (เวลาทอ้งถิน่ประเทศ

จนี เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่าน

เดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

พกัที ่ VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เซีย่งไฮ ้- เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(รวมรถบสัรบั-สง่ พรอ้มไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรบ์รกิาร) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเดนิทางสู ่Shanghai Disneyland สวนสนุกแหง่ที ่6 แหง่อาณาจักรดสินยี ์ซ ึง่มขีนาดใหญ่อันดับ 

2 ของโลก รองจากดสินยีแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รัฐฟลอรดิา สหรัฐอเมรกิา และเป็นสวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์ห่ง
ที ่3 ในเอเชยี ตัง้อยูใ่นเขตฉวนซา ใกลก้บัแมน่ ้าหวงผู ่และสนามบนิผูต่ง    สวนสนุกเซีย่งไฮด้สินียแ์ลนดม์ี
ขนาดใหญก่วา่ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนดถ์งึ 3 เทา่ เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่16 มถินุายน 2016  ซึง่ใชเ้วลาร่วม 5 ปี
ในการกอ่สรา้ง โดยใชง้บทัง้สิน้ราว 5.5 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืราว 180,000 ลา้นบาท  

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
 
 
 



โดยเซีย่งไฮ ้ดสีนยีแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธมีปารค์ และ 1 ฟรโีซนดังนี ้
 1.DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเขา้สวนสนุก โซนนี้ไม่ตอ้งเสยีเงนิค่าเขา้ชม ประกอบไปดว้ย

รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย อกีทัง้ยงัม ีLEGO LAND ในโซนนีอ้กีดว้ย  
 2.MICKEY AVENUE โซนนี้จะเป็นโซนขายของที่ระลกึกับรา้นอาหาร และก็จะมสี่วนของทีฉ่ายหนัง

การต์นูสัน้ของมกิกีเ้มา้ส ์เหมาะกบัการถา่ยรปูและน่ังพักผอ่นภายในสวนสนุก 
3.ADVENTURE ISLE ดนิแดนใหก้ารผจญภยัทีจ่ะท าใหนั้กทอ่งเทีย่วไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับบรรยากาศหุบเขา
ลกึลับในยคุดกึด าบรรพ ์‘Camp Discovery’ พรอ้มเชญิชวนใหร้ว่มเดนิส ารวจดนิแดนทีแ่ฝงไปดว้ยปรศินา
และความลกึลับ และลงเรอืเขา้ไปสู ่‘Roaring Rapids’ อโุมงคถ์ ้าปรศินาในชอ่งเขารอวรร์ิง่ ซ ึง่เป็นทีอ่ยู่
ของจระเขย้ักษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็นเครือ่งเล่นแนว 4D จะพาเราบนิชม
ธรรมชาตแิละสิง่กอ่สรา้งตา่งๆทั่วโลก 
4.TOMORROW LAND อกีหนึง่ไฮโลทเ์ด่นของสวนสนุกดสินีย ์ทีม่ักจะสรา้งโลกแห่งอนาคต เพือ่สรา้ง
จนิตนาการใหก้บัเด็กๆ พรอ้มกบัดไีซนเ์ครือ่งเลน่สดุล ้าใหเ้ขา้กบัคอนเซป็ต ์ส าหรับทีด่สินียแ์ลนดแ์ห่งใหมน่ี ้
เปิดตัวเครือ่งเลน่ทีม่จีากวดิโีอเกมและภาพยนตรไ์ซไฟชือ่ดัง Tron รถไฟเหาะรปูทรงจักรยานยนตไ์ฮเทค ที่
ถูกขนานนามไวว้่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึง่สดุยอดรถไฟเหาะตลีังกาส าหรับเซีย่งไฮ ้ดสีนีย์
แลนดท์ีห่า้มพลาด หรอืจะเอาใจสาวก Star War อยา่ง “Star Wars Launch Bay” ไดถ้่ายรูปกับ Darth 
Vader ตัวเป็นๆ 
5.GARDENS OF IMAGINATION มจีุดเด่นเรือ่งวัฒนธรรมของจนี สง่เสรมิเอกลักษณ์ของสวนพฤกษา
ในสวนสนุกแหง่นีไ้ดอ้ยา่งเต็มที ่สวนทีต่ัง้อยูไ่มไ่กลจากปราสาทเทพนยิาย ‘Wandering Moon Teahouse’ 
เป็นโรงน ้าชาทีพั่กผอ่นหยอ่นใจทีง่ดงามอยา่งลงตัว อกีทัง้ยงัมสีวนทีเ่ลอืกตัวละครสตัวข์องดสินีย ์ดัดแปลง
เป็นเหลา่ 12 นักกษัตรยิ ์ตามแบบปฏทินิจนี ม ี2 เครือ่งเล่นเบาๆ เด็กๆ เล่นได ้ผูใ้หญ่เล่นด ีคอื Fantasia 
Carousel(มา้หมนุ) กบั Dumbo The Flying Elephant  
6.TREASURE COVE เป็นธมีโจรสลัด เนรมติฉากจากภาพยนตรช์ือ่ดัง The Pirates of the Caribbean 
กลายเป็นเครือ่งเลน่และการแสดงโชวส์ดุตระการตา ทีห่าชมไดแ้คเ่พยีงที ่เซีย่งไฮ ้เทา่นัน้ จ าลองฉากตา่งๆ 
รมิทะเล เครือ่งเล่นไฮไลทค์อื Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure 
เป็นเครือ่งเล่นแนว 4D จะพาเราน่ังเรอืพจญภัยไปกับต่อสูข้องเรอื Black Pearl กับ Flying Dutchman 
นอกจากนีย้งัมเีครือ่งเลน่มากมาย เชน่ ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 
7.FANTASY LAND สนุกกับเมอืงเทพนยิาย เป็นโซนทีต่ัง้ของปราสาทดสินีย ์ทีม่ชี ือ่ว่า “Enchanted 
Stourybook Castle” ท่านจะไดพ้บกับโชวอ์ันยิง่ใหญ่ตระการตาและตัวการต์ูนทีท่่านชืน่ชอบ อาทเิชน่ 
สโนวไ์วท,์ เจา้หญงินทิรา, ซนิเดอเรลา่, มกิกีเ้มาท,์ หมพีลู และเพือ่นๆตัวการต์ูนอันเป็นทีใ่ฝ่ฝันของทุกคน 
และยงัโซนกจิกรรมอยา่งเชน่ “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภยัภายในปราสาทดสินยี ์
พบเรือ่งราวของสโนว ์ไวท ์ผ่านจอภาพแบบสามมติ ิหรอื “ALICE IN WONDERLAND MAZE” เป็น
ทางเดนิผา่นเขาวงกตเพือ่เขา้ไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland  และเครือ่งเลน่ไฮไลทข์องโซนนี้ก็
คอื “Seven Dwarfs Mine Train” น่ังรถไฟเขา้เหมอืงแรไ่ปกบัคนแคระทัง้ 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสยีว
ไดพ้อสมควร  **อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั** 

 (ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัปรบัเปลีย่นวนัเขา้ชมดสีนีย่แ์ลนด ์ข ึน้อยูก่บัความเหมาะสม 
และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั  โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้**) 

เดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

พกัที ่ VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เซีย่งไฮ ้ - เมอืงโบราณจเูจยีเจยีว - รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน - รา้นผา้ไหม – เซีย่งไฮ ้– ยา่นซนิ

เทยีนตี ้  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว ซึง่ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของเซีย่งไฮ ้รมิฝ่ังทะเลสาบดืน้
ซาน และอยูร่ะหวา่งมณฑลเจอ๋เจยีงกบัมณฑลเจยีงซ ูเป็นต าบลน ้าแหง่วฒันธรรมโบราณ ตดิอนัดับหนึง่ในสี่

ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังในบรรดาต าบลน ้าของเมอืงเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ไดช้ือ่วา่เป็นไขม่กุใตแ้มน่ ้าแยงซเีกยีง ปัจจุบัน
ทีย่งัคงด ารงวถิชีวีติ และความเป็นอยูแ่บบดัง้เดมิเอาไว ้แมว้า่รอบขา้งของชมุชนความเจรญิแผ่ขยายอยูร่อบ
ดา้น แตท่วา่ชมุชนรมิน ้าของชายแดนเมอืงเซีย่งไฮแ้หง่นีย้งัคงเสน่หม์นขลังของรปูแบบบา้นเรอืน ซึง่ภายใน



เมอืงมสี ิง่กอ่สรา้งทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศห์มงิ และราชวงศซ์งิอยูม่ากมาย จากนัน้น าท่านล่องเรอื
ชมเมอืงจเูจยีเจีย่ว  

 

 
 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเดนิทางกลับสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้มหานครทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจนี ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน่ ้าแยงซ ี
เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้มพีืน้ที่ 6 ,200 ตร.กม. มปีระชากร
ประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงทา่พาณชิยข์นาดใหญแ่หง่ทะเลจนีใต ้ทีไ่ดรั้บการพัฒนาจนถกูขนานนามว่า 
“นครปารสีแห่งตะวันออก” ระหว่างทางน าท่านแวะ รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  ใหท้่านได ้
เลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม เชน่ผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 
จากนัน้น าท่านสู่ รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้่านไดเ้ลือกชมสนิคา้และผลติภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อ
สขุภาพชนดิตา่งๆ 
จากนัน้น าท่านสู่ ยา่นซนิเทยีนตี ้เป็นหนึง่ในย่านการคา้และแหล่งท่องเทีย่วทีค่กึคักทีส่ดุในนครเซีย่งไฮ ้
อดตีเคยเป็นเขตบา้นก่ออฐิสเีทาสไตลส์อืคู่เหมนิ ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีม่เีอกลักษณ์พเิศษของเซีย่งไฮ ้
ตอนหลังไดรั้บการปรับปรุงจากรัฐบาลใหเ้ป็นยา่นถนนคนเดนิ กลายมาเป็นสถานทีเ่ทีย่วทีฮ่ติตดิอันดับคน
เซีย่งไฮไ้ดใ้นเวลาอันสัน้ มสีถาปัตยกรรมทัง้เก่าแก่และทันสมัยผสมผสานกัน มรีา้นอาหาร รา้นคา้ และ
สถานบนัเทงิสไตลต์ะวนัออกและตะวันตกหลอมรวมกนั อกีทัง้ยงัไดรั้กษาบรรยากาศดัง้เดมิ และวัฒนธรรมที่
มเีอกลักษณ์แบบเซีย่งไฮเ้อาไวอ้ยา่งลงตัว ทุกวันนี้ ซนิเทยีนตีไ้ดก้ลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเซีย่ง
ไฮไ้ปแลว้ 



 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) – หาดไวท่าน – รา้นหยก – ตลาด 100 ปี เฉนิหวงัเมีย่วชมรา้น 

STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญท่ีส่ดุในโลก – ชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้เพือ่สขุภาพ ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้า
ใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รูจั้กกันดีในชือ่ “บวัหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  
พพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบา้น   
จากนัน้น าทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อยา่งใด แต่เป็นยา่นถนนรมิแมน่ ้า
ทีม่คีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแม่น ้าหวงผู่ฝ่ังตะวันตกซึง่อยูใ่นยา่นเมอืงเก่า หาดไว่ทันยังเคยเป็น
สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรท์ีโ่ดง่ดังเรือ่ง “เจา้พอ่เซีย่งไฮ”้ ซึง่ถา่ยทอด เรือ่งราวของเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้ทีเ่กดิขึน้
ในยคุทีเ่มอืงเซีย่งไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊ง แยง่ชงิอ านาจกันใหวุ้่นวายไปหมด หาดไว่ทานจงึมชีือ่ที่
รูจ้ักในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวไทยวา่ "หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮ"้ น่ันเอง 

 



เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนไูกแ่ดง  
น าทา่นชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอนัล ้าคา่แกค่นทีท่า่นรัก     
จากนัน้น าท่านสู่ “ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว” หรอืตลาดรอ้ยปี เซีย่งไฮ ้เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมอืงเซีย่งไฮ ้

อาคารบา้นเรอืนบรเิวณนีเ้ป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ แต่ท าเป็นรา้นขายของมทีัง้ของ
พืน้เมอืงโบราณ ของที่ระลกึ และสนิคา้สมัยใหม่อย่างรองเทา้กฬีา กระเป๋า อกีทัง้ยังมรีา้นขายขนมและ
อาหารพืน้เมอืงอกีมากมาย  ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 
น าท่านชมรา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ทีน่ครเซีย่งไฮ ้มาพรอ้มกับความ
ยิง่ใหญ่อลังการ ครองต าแหน่งสตาร์บัคสท์ี่ใหญ่และสวยทีสุ่ดในโลก ซึง่ไดท้ าการเปิดตัวไปเมือ่วันที่ 6 
ธันวาคม 2017 มเีนื้อทีใ่หญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแต่งดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหลีย่มซึง่
เป็นงานแฮนดเ์มดจ านวน 10,000 แผ่น  ดา้นในมเีคาน์เตอรท์ีย่าวทีส่ดุ ซึง่มคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร ครอง
ต าแหน่งเคาน์เตอรข์องสตารบ์ัคสท์ีม่คีวามยาวทีสุ่ดในโลก มเีครือ่งดืม่หลากหลายมากกว่า 100 ชนิด 
รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานีเ้พยีงแหง่เดยีว 

 



และทีต่ัง้ตระหงา่นอยูก่ลางรา้นคอืถังคั่วกาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตัน สงูเท่าตกึ 2 ชัน้ ประดับประดาดว้ย
แผน่ตราประทับแบบจนีโบราณมากกวา่ 1,000 แผน่ ซึง่บอกเลา่เรือ่งราวความเป็นมาของสตารบ์คัส ์กาแฟที่
คั่วในถังทองเหลอืงนีจ้ะถกูสง่ผา่นไปตามทอ่ทองเหลอืงดา้นบน ซึง่จะท าใหเ้กดิเสยีงราวกบัเสยีงดนตร ี 

 
ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนเูสีย่วหลงเปา  

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกงิ สัมผัสความมชีวีติชวีาของย่านการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในเซีย่งไฮ ้พรอ้ม
รา้นคา้รมิถนนทัง้แบบหรูหราและดัง้เดมิ ถนนนานกงิเป็นย่านการคา้ที่คกึคักที่สุดแห่งหนึ่งในเมอืง มี
ประวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 100 ปี ปัจจบุนัยา่นนีผ้สมผสานระหว่างศูนยก์ารคา้บนอาคารสงูและอาคารสไตล์
โคโลเนยีลปะปนไปกบัรา้นคา้รมิถนน คน้หาสนิคา้แบรนดห์ร ูรา้นอาหารฟาสตฟ์ู้ดนานาชาต ิและรา้นขายผา้
ไหมและหยก สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 

 

วนัทีห่า้ เซีย่งไฮ ้(สนามบนิซา่งไหผู่ต่ง) – กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

02.20 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW857  

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายตุ า่กวา่ 18 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

30 พ.ค. – 03 ม.ิย.2562 11,999 14,999 3,500 6,900 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, หยก, 

บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขมุ่ก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทาง

บรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้

ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น

รฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/รา้น/ทา่น 

 ณ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวันสดุทา้ย ลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้
แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคับลกูทัวรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 



 

 



 

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 1,500 บาท   

     (ส าหรับพาสปอรต์ไทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้)   

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท ต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง หรอืช าระ 
เต็มจ านวน ส าหรับวนัเดนิทางทีร่าคาทัวรไ์มถ่งึ 10,000 บาท  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจน
ซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่
เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่
กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับ
เงนิค่าบริการคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิ
คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิาร
ดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงนิค่าบรกิารที่ช าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบริษัทจะหัก
คา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การ
ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางสว่น
หรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่



ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่าน
ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้
ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิด ้
สง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วที่
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสาย
การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่

ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถ
น าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้
สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
  แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งได ้

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

เกนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! 

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอรต์)  

 
การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสปอรต์ และรปูถา่ยทีช่ดัเจน  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสปอรต์เลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับต ารวจตรวจคนเขา้                  

                เมอืงนัน้ๆ ก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิกะทันหัน 

ส าหรับบคุคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดังตอ่ไปนี ้ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 

จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่

1.อสิราเอล 2.อัฟกานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.อหิรา่น 8.อรัิก 9.ตรุก ี

10.อยีปิต ์11.ซาอดุอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรลีังกา 17.ลเิบยี 18.ซดูาน 

19.แอลจเีรยี 20.ไนจเีรยี 21.คาซคัสถาน 22.รัฐปาเลสไตน ์



**กรณีไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุป๊เขา้ประเทศจนีได ้ทา่นตอ้งท าการยืน่วซีา่เด ีย่วในราคา 1,800 บาท 

กรณุากรอกแบบฟอรม์เพือ่ย ืน่วซีา่เด ีย่วเขา้ประเทศจนี** 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศจนี 

** กรุณากรอกขอ้มูลทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นการขอวีซ่าของทา่นเอง ** 

ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

สถานะภาพ  □ โสด   ระบุช่ือบิดา.............................................................ช่ือมารดา................................................................ 

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส □ แต่งงานไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 

         ระบุช่ือคู่สมรส  .............................................................................................................................................. 

□ หมา้ย □ หยา่    

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น... ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…...... 

รหสัไปรษณีย.์............................. โทรศพัท์บา้น..................................................เบอรมื์อถือ............................................................ 

ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้(กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น)................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์............................... เบอรโ์ทรศพัท.์................................................... เบอรมื์อถือ...................................................... 

ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา ..........................................................ต าแหน่งงาน...................................................................... 

ที่อยูส่ถานที่ท  างาน / สถานศึกษา .................................................................................................................................................. 

รหสัไปรษณีย ์..............................................................โทรศพัท.์....................................................................................................... 

(กรณุาแจง้เบอรท่ี์สามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหท่้าน 

□ ออกค่าใชจ้่ายเอง □ ผูป้กครองออกค่าใชจ้่ายให ้ □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................... 

ท่านมีประกนัสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่ □  มี □ ไมม่ี 

ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษัทประกนั ............................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไมเ่คย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี....................................สถานท่ี/เมือง.............................วตัถุประสงค.์................................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนหรือไม่ □ เคย  □  ไมเ่คย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี...................................ประเทศ.......................................วตัถุประสงค.์.................................... 

ช่ือสมาชิกในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธ ์

 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสมัพนัธ ์............................. 

 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสมัพนัธ ์............................. 

ช่ือผูต้ดิตอ่ได ้(กรณีฉุกเฉินที่ไม่ไดเ้ดินทาง) ............................................... เบอรโ์ทรศพัท.์................................. 

ความสมัพนัธ.์................................................... 

การพิจารณาอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการอ านวยความ

สะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่าน้ัน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


