
 
 

สมัผสัความยิ�งใหญข่องมหานครเซี�ยงไฮจ้าก SKY WALK บนหอไข่มุก 
นั �งรถไฟลอ่ดอุโมงคเ์ลเซอรสู์ห่าดเจา้พอ่เซี�ยงไฮ ้ตื�นตา ตื�นใจกบัแสง สี เสียง 

ลอ่งเรือชมเมืองโบราณจูเจยีเจยีว เสน่หแ์ห่งสายนํ3าไข่มุกใตแ้ยงซีเกียง 
ชอ้ปปิ3 งจุใจถนนนานกิง ยา่นซินเทียนตี3  และตลาดรอ้ยปี เฉินหวงัเมี�ยว  
เมนูพิเศษ !! เสี�ยวหลงเป่า-ไก่แดง-ขาหมูซูโจว-ซี�โครงหมูนํ3าแดง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

เดินทางเดือน กรกฎาคม – ตลุาคม >?@A 

ราคาเริ�มตน้ 16,999 บาท  พกัระดบั F ดาว 
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X 

SHANGHAI WONDERLAND 5D3N BY XJ 



 
 
 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี�ยงไฮ ้
21.3A น. พรอ้มกนัที�สนามบินดอนเมือง อาคาร M ชั3น N ประตูหมายเลข 1 เคานเ์ตอร ์2 สายการบิน 

AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หน้าที�ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการ
เช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�น ั�ง 

จดัที�น ั�งแบบ 3-3-3 มบีรกิาร SNACK BOX ท ั+งขาไปและขากลบั 

(นํ +าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื+อนํ +าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

 

 

 

 

วนัที�สอง เซี�ยงไฮ-้เมืองโบราณจูเจยีเจยีว-ล่องเรอืชมเมือง-รา้นผา้ไหม-เซี�ยงไฮ-้ยา่นซินเทียนตี3  
00.1? น. นําทุกท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซี�ยงไฮ ้ประเทศจีน โดยเที�ยวบินที� XJ760 ระหว่างเดินทางมี

บรกิาร SNACK BOX 
05.3A น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน นําท่านผ่านขั1นตอนการตรวจคน

เขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

จากนั1นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจียว ซึ�งตั1งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเซี�ยงไฮ ้ริมฝั�ง
ทะเลสาบดื1 นซาน และอยูร่ะหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกบัมณฑลเจียงซู เป็นตาํบลนํ1าแห่งวฒันธรรม
โบราณ ติดอนัดบัหนึ�งในสี�ที�มีชื�อเสียงโด่งดงัในบรรดาตาํบลนํ1าของเมืองเซี�ยงไฮ ้อีกทั1งไดชื้�อว่า
เป็นไข่มุกใตแ้ม่นํ1าแยงซีเกียง ปัจจุบนัที�ยงัคงดาํรงวิถีชีวิต 
และความเป็นอยู่แบบดั1งเดิมเอาไว ้แมว้่ารอบขา้งของ
ชุมชนความเจริญแผ่ขยายอยู่รอบด้าน แต่ทว่าชุมชน
ริมนํ1าของชายแดนเมืองเซี�ยงไฮแ้ห่งนี1 ยงัคงเสน่หม์นขลัง
ของรูปแบบบา้นเรือน ซึ�งภายในเมืองมีสิ�งก่อสรา้งทาง



วฒันธรรมโบราณของราชวงศห์มิง และราชวงศซิ์งอยูม่ากมาย จากนั1นนําท่านล่องเรือชมเมืองจู
เจียเจี�ยว  

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูขาหมูซูโจว 
 จากนั1นนําท่านเดินทางเขา้สู่ มหานครเซี�ยงไฮ ้มหานครที�ใหญ่ที�สุดของประเทศจีน ตั1งอยู่

บริเวณปากแม่นํ1าแยงซี เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มี
พื1 นที� >,@AA ตร.กม. มีประชากรประมาณ  CD  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่ง
ทะเลจีนใต ้ที�ไดร้บัการพฒันาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวนัออก” ระหว่างทางนํา
ท่านแวะ รา้นผา้ไหม ที�ขึ1 นชื�อของประเทศของจีน  ใหท่้านไดเ้ลือกซื1 อสินคา้ที�ทาํจากผา้ไหม เช่น
ผา้หม่ เสื1 อผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

 จากนั1นนําท่านสู่ ยา่นซินเทียนตี3  เป็นหนึ�งในยา่นการคา้และแหล่งท่องเที�ยวที�คึกคกัที�สุดในนคร
เซี�ยงไฮ ้อดีตเคยเป็นเขตบา้นก่ออิฐสีเทาสไตลสื์อคู่เหมิน ซึ�งเป็นสถาปัตยกรรมที�มีเอกลักษณ์
พิเศษของเซี�ยงไฮ ้ตอนหลงัไดร้บัการปรบัปรุงจากรฐับาลใหเ้ป็นย่านถนนคนเดิน กลายมาเป็น
สถานที�เที�ยวที�ฮิตติดอนัดับคนเซี�ยงไฮไ้ดใ้นเวลาอนัสั1น มีสถาปัตยกรรมทั1งเก่าแก่และทันสมัย
ผสมผสานกนั มีรา้นอาหาร รา้นคา้ และสถานบนัเทิงสไตลต์ะวนัออกและตะวนัตกหลอมรวมกนั 
อีกทั1งยงัไดร้กัษาบรรยากาศดั1งเดิม และวฒันธรรมที�มีเอกลกัษณ์แบบเซี�ยงไฮเ้อาไวอ้ย่างลงตวั 
ทุกวนันี1  ซินเทียนตี1 ไดก้ลายเป็นสญัลกัษณท์างวฒันธรรมเซี�ยงไฮไ้ปแลว้ 

คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูซี�โครงหมูนํ3าแดง 
พกัที� RELAX HOTEL SHITAN เทียบเท่าระดบั F ดาว หรอืระดบัเดียวกนั 
 
วนัที�สาม เซี�ยงไฮ-้รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงคเ์ลเซอร-์หาดไว่ทนั-ถนนนาน

กิง-รา้นหยก-ตลาด MAA ปี เฉินหวงัเมี�ยว 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้เพื�อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื�อยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตร
เดียวไม่ซํ1าใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที�รูจ้กักนัดีในชื�อ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้น
รกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น   
จากนั1นนําทุกท่านชมทิวทศัน์ของเมืองเซี�ยงไฮบ้น หอไข่มุก 
ที�ระดบัความสงู @>G เมตร และบนไขมุ่กเม็ดที�สองจะมีทาง
ลงมาที�ชั1น Sky Walk ที�ระดบัความสูง @HI เมตร ที�ชั1นนี1 จะ
สามารถมองลงมายงัฐานขา้งล่างได ้เนื�องจากทําพื1 นเป็น
กระจกใส หอไข่มุกตั1งอยู่ในย่านผู่ตงหรือเขตเมืองใหม่ของ
นครเซี�ยงไฮ ้ประเทศจีน ทางตะวนัออกของแม่นํ1าหวงัผู่ ซึ�ง
เต็มไปดว้ยตึกระฟ้า หอไขมุ่ก เป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�สาํคญั



ของนครเซี�ยงไฮ ้จนมีคาํพดูที�พดูติดปากกนัวา่ "มาเซี�ยงไฮ ้ถา้ไม่ไดม้าเยือนหอไข่มุก ถือว่ามาไม่
ถึงเซี�ยงไฮ"้  
จากนั1นนําท่านลอดผ่าน อุโมงคเ์ลเซอร ์เป็นอุโมงคล์อดแม่นํ1าสายแรกในประเทศจีน เพื�อขา้ม
ไปยงัฝั�งตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ H นาที ภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปต่างๆ ตื�น
ตาตื�นใจ แสง สี เสียง ภายในอุโมงค์เปลี�ยนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงทําใหรู้สึ้กเหมือน
เดินทางอยูใ่นหว้งอวกาศเลยทีเดียว อุโมงคเ์ลเซอรมี์ความลึกลงไปจากพื1 นแม่นํ1า I เมตร ความ
ยาว >D>.LA เมตร สรา้งเสร็จ เมื�อปี ค.ศ. @AAA ถือว่าเป็น C ใน H อย่างที�นักท่องเที�ยวที�ไป
เยอืนเซี�ยงไฮต้อ้งหา้มพลาด  

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูไก่แดง 
 จากนั1นนําท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ�งไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่าน

ถนนริมแม่นํ1าที�มีความยาว C.H กิโลเมตร ไปตามริมแม่นํ1าหวงผู่ฝั�งตะวนัตกซึ�งอยู่ในย่านเมือง
เก่า หาดไว่ทนัยงัเคยเป็นสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตรที์�โด่งดงัเรื�อง “เจา้พ่อเซี�ยงไฮ”้ ซึ�งถ่ายทอด 
เรื�องราวของเจา้พ่อเซี�ยงไฮ ้ที�เกิดขึ1 นในยุคที�เมืองเซี�ยงไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊ง แย่งชิง
อาํนาจกนัใหวุ้่นวายไปหมด หาดไว่ทันจึงมีชื�อที�รูจ้กัในหมู่นักท่องเที�ยวชาวไทยว่า "หาดเจา้พ่อ
เซี�ยงไฮ"้ นั�นเอง และหาดไว่ทนันี1 ยงัอยูใ่กล ้ถนนนานกิง ถนนคนเดินที�เป็นแหล่งชอ้ปปิ1 งสินคา้
แบรนด์เนมและสถานที�ท่องเที�ยวที�นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ� ง นอกจากนี1 ที�หาดไว่ทันยัง
สามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึ�งเป็นสญัลักษณ์ของเมืองเซี�ยงไฮไ้ดอ้ย่างชดัเจนอีกดว้ย ใครมา
เยือนเซี�ยงไฮ ้จึงตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบนัด”์ จึงเรียกไดว้่ามาถึงเซี�ยง
ไฮจ้ริงๆ  หลงัจากชมวิวเมืองเซี�ยงไฮจ้นเต็มแลว้ นําท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง 
จากนั1นนําท่านสู่ “ตลาดเฉินหวังเมี�ยว” หรือตลาดรอ้ยปี เซี�ยงไฮ ้เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมือง
เซี�ยงไฮอ้าคารบา้นเรือนบริเวณนี1 เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มิงและชิง แต่ทาํเป็น
รา้นขายของมีทั1งของพื1 นเมืองโบราณ ของที�ระลึก และสินคา้สมยัใหม่อย่างรองเทา้กีฬา กระเป๋า 
อีกทั1งยงัมีรา้นขายขนมและอาหารพื1 นเมืองอีกมากมาย  ใหท่้านอิสระชอ้ปปิ1 งตามอธัยาศยั 
จากนั1นนําท่านชม รา้นหยก  ซึ�งเป็นเครื�องประดบันําโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซื1 อเป็นของฝากอนัลํ1า
ค่าแก่คนที�ท่านรกั     

คํ �า บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูเสี�ยวหลงเปา 
พกัที� NEW YANGTE HOTEL เทียบเท่าระดบั F ดาว หรอืระดบัเดียวกนั 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
วนัที�สี� เซี�ยงไฮ ้– เซี�ยงไฮ ้ดิสนียแ์ลนด ์(รวมรถบสัรบั-สง่ พรอ้มไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรบ์รกิาร) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเดินทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่งที� 6 แห่งอาณาจกัรดิสนีย ์ซึ�งมีขนาดใหญ่

อนัดบั 2 ของโลก รองจากดิสนียแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รฐัฟลอริดา สหรฐัอเมริกา และเป็นสวน
สนุกดิสนียแ์ลนดแ์ห่งที� 3 ในเอเชีย ตั1งอยูใ่นเขตฉวนซา ใกลก้บัแม่นํ1าหวงผู่ และสนามบินผู่ตง    
สวนสนุกเซี�ยงไฮดิ้สนียแ์ลนดมี์ขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนียแ์ลนดถึ์ง 3 เท่า เปิดใหบ้ริการเมื�อ
วนัที� C> มิถุนายน @AC>  ซึ�งใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการก่อสรา้ง โดยใชง้บทั1งสิ1 นราว 5.5 พนัลา้น
เหรียญสหรฐัฯ หรือราว 180,000 ลา้นบาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยเซี�ยงไฮ ้ดีสนียแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย > ธีมปารค์ และ C ฟรีโซนดงันี1  
 C.DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเขา้สวนสนุก โซนนี1 ไม่ตอ้งเสียเงินค่าเขา้ชม ประกอบไปดว้ย

รา้นอาหาร รา้นจาํหน่ายของที�ระลึกต่างๆมากมาย อีกทั1งยงัมี LEGO LAND ในโซนนี1 อีกดว้ย  



 @.MICKEY AVENUE โซนนี1 จะเป็นโซนขายของที�ระลึกกบัรา้นอาหาร และก็จะมีส่วนของที�ฉาย
หนังการต์นูสั1นของมิกกี1 เมา้ส ์เหมาะกบัการถ่ายรปูและนั�งพกัผ่อนภายในสวนสนุก 
G.ADVENTURE ISLE ดินแดนใหก้ารผจญภยัที�จะทาํใหนั้กท่องเที�ยวไดตื้�นตาตื�นใจกบับรรยากาศ
หุบเขาลึกลบัในยุคดึกดาํบรรพ ์‘Casmp Discovery’ พรอ้มเชิญชวนใหร่้วมเดินสาํรวจดินแดนที�
แฝงไปดว้ยปริศนาและความลึกลบั และลงเรือเขา้ไปสู่ ‘Roaring Rapids’ อุโมงคถ์ํ1าปริศนาในช่อง
เขารอวรริ์�ง ซึ�งเป็นที�อยูข่องจระเขย้กัษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็นเครื�อง
เล่นแนว DD จะพาเราบินชมธรรมชาติและสิ�งก่อสรา้งต่างๆทั �วโลก 
D.TOMORROW LAND อีกหนึ�งไฮโลทเ์ด่นของสวนสนุกดิสนีย ์ที�มกัจะสรา้งโลกแห่งอนาคต เพื�อ
สรา้งจิตนาการใหก้บัเด็กๆ พรอ้มกบัดีไซน์เครื�องเล่นสุดลํ1าใหเ้ขา้กบัคอนเซ็ปต ์สาํหรบัที�ดิสนีย์
แลนดแ์ห่งใหม่นี1  เปิดตวัเครื�องเล่นที�มีจากวิดีโอเกมและภาพยนตรไ์ซไฟชื�อดงั Tron รถไฟเหาะ
รูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ที�ถูกขนานนามไวว้่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึ�งสุดยอด
รถไฟเหาะตีลงักาสาํหรบัเซี�ยงไฮ ้ดีสนียแ์ลนดที์�หา้มพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อยา่ง 
“Star Wars Lauch Bay” ไดถ่้ายรปูกบั Darth Vader ตวัเป็นๆ 
H.GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเรื�องวฒันธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของสวน
พฤกษาในสวนสนุกแห่งนี1 ไดอ้ย่างเต็มที� สวนที�ตั1งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering 
Moon Teahouse’ เป็นโรงนํ1าชาที�พกัผ่อนหยอ่นใจที�งดงามอยา่งลงตวั อีกทั1งยงัมีสวนที�เลือกตวั
ละครสตัวข์องดิสนีย ์ดดัแปลงเป็นเหล่า C@ นักกษัตริย ์ตามแบบปฏิทินจีน มี @ เครื�องเล่นเบาๆ
เด็กๆเล่นได ้ผูใ้หญ่เล่นดี คือ Fantasia Carousel(มา้หมุน) กบั Dumbo The Fluing Elephant  
>.TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลดั เนรมิตฉากจากภาพยนตรชื์�อดงั The Pirates of the 
Caribbean กลายเป็นเครื�องเล่นและการแสดงโชวสุ์ดตระการตา ที�หาชมไดแ้ค่เพียงที� เซี�ยงไฮ ้
เท่านั1น จาํลองฉากต่างๆ ริมทะเล เครื�องเล่นไฮไลทคื์อ Pirates of the Caribbean – Battle for 
the Sunken Treasure เป็นเครื�องเล่นแนว DD จะพาเรานั�งเรือพจญภยัไปกบัต่อสูข้องเรือ Black 
Pearl กบั Flying Dutchman นอกจากนี1 ยงัมีเครื�องเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s Revenge’ และ 
‘Siren’s Revenge’ 
L.FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที�ตั1งของปราสาทดิสนีย์ ที�มีชื�อว่า 
“Enchanted Stourybook Castle” ท่านจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิ�งใหญ่ตระการตาและตวัการต์นูที�
ท่านชื�นชอบ อาทิเชน่ สโนวไ์วท,์ เจา้หญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี1 เมาท,์ หมีพล ูและเพื�อนๆตวั
การต์นูอนัเป็นที�ใฝ่ฝันของทุกคน และยงัโซนกิจกรรมอยา่งเช่น “Once Upon a Time Adventure” 
เป็นการพจญภยัภายในปราสาทดิสนีย ์พบเรื�องราวของสโนว ์ไวท ์ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรือ 
“AlIce in Wonderland Maze” เป็นทางเดินผ่านเขาวงกตเพื�อเขา้ไปเจอตวัละครจาก Alice in 
Wonderland  และเครื�องเล่นไฮไลทข์องโซนนี1 ก็คือ “Seven Dwarfs Mine Train” นั�งรถไฟเขา้
เหมืองแร่ไปกบัคนแคระทั1ง L ชวนใหส้นุกและหวาดเสียวไดพ้อสมควร 



 **อิสระอาหารกลางวนั และอาหารคํ �า ตามอธัยาศยั** 
พกัที� VIENNA HOTEL เทียบเท่าระดบั F ดาว หรอืระดบัเดียวกนั 
 
 
วนัที�หา้ เซี�ยงไฮ ้- กรุงเทพฯ 
03.00 น. สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตซ่ิางไห่ผู่ตง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบกล่อง 
A6.5A น. นําทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที�ยวบินที� X761 ระหว่าง

เดินทางมีบรกิาร SNACK BOX 
MA.M5 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

************************************** 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั }วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั1งก่อนทาํการ 
ออกตั }วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 
คณะยนืยนัการเดินทางที� 20 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ ***   
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

>-N ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกินM>ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกินM>ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั �ว 

07 – 11 กรกฎาคม >?@A 18,999 18,999 18,999 4,500 - 

MM – M? สงิหาคม >?@A 19,999 19,999 19,999 4,500 - 

A� – M> กนัยายน >?@A M@,��� M@,��� M@,��� 3,500 - 

>> – >@ กนัยายน >?@A M@,��� M@,��� M@,��� 3,500 - 

MN – M� ตลุาคม >?@A M�,��� M�,��� M�,��� 3,500 - 

M� – >> ตลุาคม >?@A 19,999 19,999 19,999 4,500 - 

M� – >N ตลุาคม >?@A 19,999 19,999 19,999 4,500 - 

>A – >F ตลุาคม >?@A 19,999 19,999 19,999 4,500 - 



>� – NM ตลุาคม >?@A M�,��� M�,��� M�,��� 3,500 - 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื�อรว่มโปรโมทสนิคา้พื3 นเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, 
หยก, บวัหิมะ, ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก ซึ�งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกับ
ราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี3 แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน
แวะชม ซื3 อหรือไม่ซื3 อขึ3 นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั3งสิ3 น และถา้หาก
ลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ3 นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน �AA หยวน /ท่าน 

 
• โรงแรมที�พกัที�อาจะมีการสลบัปรับเปลี�ยนขึ1 นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ลกูคา้เป็นหลกั 
• ณ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซื1 อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื1 อ โดยไม่มีการบงัคบัลกูทวัรท์ั1งสิ1 น แต่เป็นการบอกกล่าว
ล่วงหนา้ 

 
อตัราค่าบริการนี3 รวม 
� ค่าตั }วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      
� ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ1าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน @A กก.      
� ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ @ ท่านหรือ  G ท่าน  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามราย  
� ค่าอาหารตามมื1 อที�ระบุในรายการ     
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ C,AAA,AAA บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี3 ไม่รวม 

� ค่าวีซ่าแบบกรุป๊ท่องเที�ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท  (สาํหรบัท่านที�เดินทางไปและกลบัพรอ้มห    
     คณะเท่านั1น)   
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี�ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที�ทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ท่องเที�ยว  
     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ�ม ท่านละ 1,H00 บาท** 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ @AA หยวน/ทริป/ต่อท่าน 



� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม L% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย G% 

� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา 
     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� ตอ้งชาํระเงินค่าบริการเต็มจาํนวน ภายใน G วนัหลงัจากทาํการยนืยนัการจอง  
2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงันี1  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั1นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง
บริษัท 

3. คณะทวัรค์รบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยเดินทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 
 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ

เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผู ้มีชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใดอยา่ง
หนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบ
อาํนาจ หลักฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี1  
**เนื�องจากราคานี1 เป็นราคาโปรโมชั �น ตั }วเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหน้าตั }วเท่านั1น จึงไม่
สามารถยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั1งสิ1 น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คืนเงินทั3งหมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื1 อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั1งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี1  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั1นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง @A คน  



 
 
 
เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์1 สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั1น 
2. ทวัรนี์1 เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั1งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั1งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า CH ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย L วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย CA วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้า
ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั }วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�
มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั1งนี1  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ1 นของนักท่องเที�ยว
ที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี1 คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดงันั1น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ1 น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั }วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื1 อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี�ยนแปลง
เที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั1น  
 
 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 



1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ1 นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน CAA 
มิลลิลิตรต่อชิ1 น และรวมกันทุกชิ1 นไม่เกิน C,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 
C ใบเท่านั1น ถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั1น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั1น  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพ ูของตวัส่วนตัวไปเอง เนื�องจากรัฐบาล
ทอ้งถิ�นตอ้งการรกัษาสิ�งแวดลอ้มและลดการทิ1 งขยะ จึงไม่มีบริการที�โรงแรม 

4. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนาํแบตเตอรี�สาํรองขึ3 นไปบนเครื�องบินดงันี3  
 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ1 นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั ไดแ้ก่ 
D.C แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ @A,AAA mAh หรือน้อยกว่า CAA Wh สามารถนําขึ1 นเครื�อง
ไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  
D.@ แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้า @A,AAA - G@,AAA mAh หรือ CAA-C>A Wh สามารถนําขึ1 น
เครื�องไดไ้ม่เกินคนละ @ กอ้น 
D.G แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ G@,AAA mAh หรือ C>A Wh หา้มนําขึ1 นเครื�องในทุกกรณี 
?. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารประกอบการยื�นวซ่ีาท่องเที�ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั%น!! 
• สาํเนาหนงัสือเดินทาง ที�มีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

• สาํเนารูปถ่ายสี ฉากหลงัสีขาว ขนาด N.?*F.? ซ.ม.  

สถานทูตปฏิเสธ รปูชุดครุยรบัปริญญา/รปูชุดราชการ /หา้มใส่เสื1 อแขนกุด และหา้มใส่เสื1 อสีขาว ทุกชนิด(เนื�องจาก
ฉากหลงัตอ้งเป็นสีขาว) 

 

ตวัอย่างสาํเนาที�ไดม้าตรฐาน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


