
 
 
 

 
 
 
 
 
วนัแรก กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู) – เซ่ียงไฮ้ 



 
21.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI 

AIRWAYS พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรบั และบรกิารเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรที่นัง่บน
เครื่องบนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัท่ีสอง เซ่ียงไฮ้ ดิสนียแ์ลนด ์(รวมรถบสัรบั-ส่ง พร้อมไกดแ์ละหวัหน้าทวัรบ์ริการ) 
 
01.10 น. เหริฟ้าสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG662 

(มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมระหว่างการเดินทาง)  
06.25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจนี น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมอืงและรบักระเป๋าสมัภาระ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเดนิทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่งที ่6 แห่งอาณาจกัรดสินีย ์ซึ่งมขีนาด

ใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากดสินียแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา และเป็น
สวนสนุกดสินียแ์ลนด์แหง่ที ่3 ในเอเชยี ตัง้อยูใ่นเขตฉวนซา ใกลก้บัแม่น ้าหวงผู ่และสนามบนิ
ผู่ตง    สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า เปิด
ใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่16 มถุินายน 2016  ซึ่งใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสรา้ง โดยใชง้บทัง้สิน้ราว 
5.5 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืราว 180,000 ลา้นบาท 

 



 
 

 
 
โดยเซี่ยงไฮ ้ดสีนียแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธมีปารค์ และ 1 ฟรโีซนดงันี้ 

 1.DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเขา้สวนสนุก โซนนี้ไม่ต้องเสยีเงนิค่าเขา้ชม ประกอบไป
ดว้ยรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย อกีทัง้ยงัม ีLEGO LAND ในโซนนี้อกี
ดว้ย  

 2.MICKEY AVENUE โซนนี้จะเป็นโซนขายของที่ระลึกกับร้านอาหาร และก็จะมีส่วนของที่
ฉายหนังการตู์นสัน้ของมกิกีเ้มา้ส ์เหมาะกบัการถ่ายรูปและนัง่พกัผอ่นภายในสวนสนุก 
3.ADVENTURE ISLE ดินแดนให้การผจญภัยที่จะท าให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกับ
บรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกด าบรรพ์ ‘Camp Discovery’ พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดิน
ส ารวจดินแดนที่แฝงไปด้วยปริศนาและความลกึลับ และลงเรอืเข้าไปสู่ ‘Roaring Rapids’ 
อุโมงค์ถ ้าปริศนาในช่องเขารอวร์ริง่ ซึ่งเป็นทีอ่ยู่ของจระเขย้กัษ์น่าเกรงขาม และ Roaring 
Over The Horizon เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเราบนิชมธรรมชาตแิละสิง่ก่อสร้างต่างๆทัว่
โลก 
4.TOMORROWLAND อกีหนึ่งไฮโลทเ์ด่นของสวนสนุกดิสนีย ์ทีม่ ักจะสร้างโลกแห่งอนาคต 
เพื่อสร้างจตินาการให้กบัเด็กๆ พร้อมกบัดีไซน์เครื่องเล่นสุดล ้าใหเ้ขา้กบัคอนเซ็ปต์ ส าหรับ
ทีด่สินียแ์ลนด์แห่งใหม่นี้  เปิดตวัเครื่องเล่นที่มจีากวดิโีอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดงั Tron 
รถไฟเหาะรูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไวว้่า “Lightcycle Power Run” เป็น
หนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตีลงักาส าหรบัเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ทีห่้ามพลาด  หรือจะเอาใจสาวก 
Star War อยา่ง “Star Wars Launch Bay” ไดถ่้ายรูปกบั Darth Vader ตวัเป็นๆ 



5.GARDENS OF IMAGINATION มจีุดเด่นเรื่องวฒันธรรมของจนี สง่เสรมิเอกลกัษณ์ของสวน
พฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้ ได้อย่างเต็มที่ สวนที่ตัง้อยู่ ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย 
‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน ้าชาทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจที ่
 
งดงามอย่างลงตัว อกีทัง้ยงัมสีวนทีเ่ลือกตวัละครสตัวข์องดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นัก
กษัตร ตามแบบปฏิทินจีน  มี 2 เครื่องเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดี คือ Fantasia 
Carousel(มา้หมุน) กบั Dumbo The Flying Elephant  
6.TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลดั เนรมติฉากจากภาพยนตร์ชื่อดงั The Pirates of the 
Caribbean กลายเป็นเครื่องเล่นและการแสดงโชวส์ุดตระการตา ทีห่าชมไดแ้ค่เพยีงที ่เซี่ยงไฮ ้
เท่านัน้ จ าลองฉากต่างๆ รมิทะเล เครื่องเล่นไฮไลทค์ือ Pirates of the Caribbean – Battle 
for the Sunken Treasure เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเรานัง่เรอืพจญภยัไปกบัต่อสูข้องเรอื 
Black Pearl กับ Flying Dutchman นอกจากนี้ ย ังมีเครื่องเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s 
Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 
7.FANTASYLAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตัง้ของปราสาทดิสนีย์ ที่มีชื่อว่า 
“Enchanted Storybook Castle” ท่านจะได้พบกบัโชวอ์นัยิง่ใหญ่ตระการตาและตวัการตู์นที่
ทา่นชื่นชอบ อาทเิช่น สโนวไ์วท์ เจา้หญงินิทรา ซนิเดอเรล่า มกิกีเ้มาท,์ หมพีูห ์และเพื่อนๆตวั
การ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน  และยังมีโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time 
Adventure” เป็นการพจญภยัภายในปราสาทดสินีย ์พบเรื่องราวของสโนว ์ไวท ์ผ่านจอภาพ
แบบสามมติ ิหรอื “Alice in Wonderland Maze” เป็นทางเดนิผา่นเขาวงกตเพื่อเขา้ไปเจอตวั
ละครจาก Alice in Wonderland  และเครื่องเล่นไฮไลทข์องโซนนี้ก็คอื “Seven Dwarfs Mine 
Train” นัง่รถไฟเขา้เหมอืงแร่ไปกบัคนแคระทัง้ 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสยีวไดพ้อสมควร 

 **อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั** 
 (ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการสลบัปรบัเปล่ียนวันเข้าชมดีสน่ีย์แลนด์ ข้ึนอยู่กับ

ความเหมาะสม และค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นหลกั  โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**) 

พกัท่ี Venus International Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีสาม เซ่ียงไฮ้ - อูซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านไข่มุก - หงัโจว  
                    ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ซึ่งได้รบัการขนาน
นามวา่ “ เซี่ยงไฮ้น้อย ” เนื่องจากเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ทีะเลสาบไทหู่ล้อมรอบ ทะเลสาบ
ไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน ้าจดืทีม่ ีขนาดใหญ่ของจนี เป็นเมืองเก่าแก่ประวตัศิาสตร์
ยาวนานร่วมสามพนักวา่ปีในยคุราชวงศโ์จวและฉิน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าท่านสกัการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถแบตเตอรี่) น าทา่นชมพระพุทธรูปปางหา้ม
ญาตทิองส ารดิองคใ์หญ่ทีเ่ขาหลงิซาน ซึ่งมคีวามสงู 88 เมตร หนัก 700 ตนั ประทบัอยูบ่นเนิน
เขาหลงิซาน หนัพระพักตร์ออกสู่ทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปที่มพีระพกัตร์งดงาม ที่เมื่อ
เดนิไปทางใด  กเ็หมอืนว่าองคพ์ระก าลงัมองตามเราอยู ่ทุกวนัวดัหลงิซานยงัมจีุดแสดงรูปปั้น
จ าลองพระพุทธเจา้ประสตูใินดอกบวั โดยกลบีดอกบวัค่อยๆบานออก ผสานกบัการแสดงน ้าพุ
ดนตร ีจนกระทัง่ก าเนิดพระพุทธเจ้าขึน้ เป็นการแสดงทีน่่าตื่นตาตื่นใจ จากนัน้ เชญิท่านไหว้
พระขอพร  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พิเศษ !! บริการท่านด้วย ซ่ีโครงหมูอู๋ซี 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ตัง้อยู่เชงิเขาอู๋ซันของเมืองหงัโจว เป็น
ถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เหน็ประวตัศิาสตร์ และวฒันธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างด ี
ถนนสายนี้มคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง 120 เมตร ในสมยัราชวงศ์ซ่งของจนีเมื่อ 880 กว่าปี
ก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั ้น ถนนเหอฝัง่เจียเป็นศูนย์กลางทางวฒันธรรม 
เศรษฐกจิและการคา้ในสมยันัน้ ในปัจจุบนัยงัคงไวซ้ึ่งสภาพดัง้เดมิของสิง่ปลูกสรา้งโบราณสว่น
หนึ่งแล้ว บ้านเรือนทัง้สองข้างทางที่สร้างขึน้ใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสคีราม มี
ลกัษณะเรยีบง่ายแบบโบราณ สองขา้งถนนสายนี้สว่นใหญ่เป็นรา้นคา้ทัว่ไป 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี KAIYUAN MANJU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
 
วนัท่ีสาม หงัโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีห ู- ร้านผ้าไหม – เซ่ียงไฮ้ - ร้านยาบวัหิมะ  
                    ช้อปป้ิงถนนนานกิง - ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ท่ีสดุใน

โลก 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าทา่น ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ซึ่งกวจีนีบรรยายเปรยีบเปรยว่า “ซหีูเหมอืนนางไซซี ไซซี
สวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาว
โดยรอบวดัได้ 15 กม. น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร ล่องเขา้สูเ่ขตทะเลสาบซีหใูหม่ ลอด 3 สะพานดงั



เขา้สูเ่ขตทะเลสาบซหีเูก่า ชมทวิทศัน์4แหง่ของทะเลสาบซหี ูซึ่งได้แก่ ตว้นฉานเสยีน ซานถาน 
อิ้นเหยนิ และหนานผงิอ่วนจง ให้ท่านได้ดื่มด ่ากับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบใน
บรรยากาศทีผ่อ่นคลาย  
จากนัน้น าท่านแวะ ร้านผ้าไหม ทีข่ ึน้ชื่อของประเทศของจนี  ให้ท่านได้เลอืกซื้อสนิค้าทีท่ า
จากผา้ไหม เช่นผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่มหานครเซ่ียงไฮ้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาท)ี มหานคร
ทีใ่หญ่ที่สุดของประเทศจีน ตัง้อยู่บริเวณปากแม่น ้าแยงซี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและ
เศรษฐกจิทางภาคตะวนัออกเฉียงใต้ มพีื้นที ่6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ  14  ลา้นคน 
เป็นเมอืงท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต้ ทีไ่ด้รบัการพฒันาจนถูกขนานนามว่า “นคร
ปารสีแหง่ตะวนัออก 
น าท่านเดนิทางสู ่ร้านยาบวัหิมะ ชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนชื่อ “บวัหมิะ” สรรพคุณ
เป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น   
 



จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ถนนนานกิง ถนนคนเดนิทีเ่ป็นแหล่งช้อปป้ิงสนิค้าแบรนดเ์นมและ
สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ทีห่าดไว่ทนัยงัสามารถมองเห็น 
"หอไข่มุก" ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงเซี่ยงไฮไ้ดอ้ยา่งชดัเจนอกีด้วย ใครมาเยอืนเซี่ยงไฮ้ จงึ
ต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้ว่ามาถึงเซี่ยงไฮ้จริงๆ  
หลังจากชมววิเมืองเซี่ยงไฮ้จนเต็มแล้ว น าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง น าท่านสู่
ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความ
ยิง่ใหญ่อลงัการ ครองต าแหน่งสตารบ์คัสท์ีใ่หญ่และสวยทีส่ดุในโลก ซึ่งไดท้ าการเปิดตวัไปเมื่อ
วนัที ่6 ธนัวาคม 2017 มเีนื้อทีใ่หญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่น
ไม้รูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดจ านวน 10,000 แผน่ และทีต่ัง้ตระหง่านอยู่กลางร้านคอื
ถงัคัว่กาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตนั สูงเท่าตกึ 2 ชัน้ ประดบัประดาดว้ยแผ่นตราประทบัแบบ
จนีโบราณมากกวา่ 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสตาร์บคัส ์กาแฟทีค่ ัว่ใน
ถังทองเหลืองนี้ จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซึ่งจะท าให้เกิดเสียงราวกับ
เสยีงดนตร ีมเีคาน์เตอรท์ีย่าวทีส่ดุ ซึ่งมคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอรข์อง
สตารบ์คัสท์ีม่คีวามยาวทีส่ดุในโลก มเีครื่องดื่มหลากหลายมากกวา่ 100 ชนิด รวมทัง้เครื่องดื่ม
ทีม่เีฉพาะสาขานี้เพยีงแหง่เดยีว  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูไก่แดง และหมูพนัปี  
พกัท่ี VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีห้า ร้านหยก - หาดไว่ทาน - ตลาดร้อยปีเฉินหวงัเมี้ยว - เซ่ียงไฮ้ - กรงุเทพฯ 
                    (สนามบินสวุรรณภมิู) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม  

น าทา่นชม ร้านหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดบัน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื้อเป็นของฝากอนัล ้าค่าแก่
คนทีท่่านรกั จากนัน้น าทา่นสูบ่รเิวณ หาดไว่ทาน ซึ่งไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อยา่งใด 
แต่เป็นย่านถนนรมิแม่น ้าทีม่คีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแม่น ้าหวงผู่ฝัง่ตะวนัตกซึ่ งอยู่
ในยา่นเมอืงเก่า หาดไวท่านยงัเคยเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรท์ีโ่ด่งดงัเรื่อง “เจา้พ่อเซี่ยงไฮ้” 
ซึ่งถ่ายทอด เรื่องราวของเจา้พ่อเซี่ยงไฮ ้ทีเ่กดิขึน้ในยคุทีเ่มอืงเซี่ยงไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลาย
แก๊ง แยง่ชงิอ านาจกนัใหวุ้น่วายไปหมด หาดไว่ทานจงึมชีื่อทีรู่จ้กัในหมู่นักท่องเทีย่วชาวไทย
วา่ "หาดเจา้พ่อเซี่ยงไฮ"้ นัน่เอง และหาดไวท่านนี้ยงัอยูใ่กล ้ 



 
 
จากนัน้น าทา่นสู่ “ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว” หรอืตลาดรอ้ยปี เซี่ยงไฮ ้เป็นตลาดเก่าของผูต่ง เมอืง
เซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรอืนบรเิวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มงิและชงิ แต่ท าเป็น
ร้านขายของมีทัง้ของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสนิค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา 
กระเป๋า อีกทัง้ยงัมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมอืงอีกมากมาย  ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูเส่ียวหลงเปา 
สมควรแก่เวลา น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง 

17.20 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG665  
 (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมระหว่างการเดินทาง) 
21.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

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

อตัราค่าบริการ 



ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่าน 

เดก็  
อายตุ า่กว่า 18 ปี พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคา 
ไม่รวม 
ตัว๋ 

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

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

14 – 18 มิถนุายน 2562 21,999 21,999 3,500 8,900 

21 – 25 มิถนุายน 2562 21,999 21,999 3,500 8,900 

28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 21,999 21,999 3,500 8,900 

05 – 09 กรกฎาคม 2562 22,999 22,999 3,500 8,900 

06 – 10 กรกฎาคม 2562 22,999 22,999 3,500 8,900 

12 – 16 กรกฎาคม 2562 23,999 23,999 4,500 9,900 

13 – 17 กรกฎาคม 2562 23,999 23,999 4,500 9,900 

19 – 23 กรกฎาคม 2562 22,999 22,999 3,500 8,900 

26 – 30 กรกฎาคม 2562 23,999 23,999 4,500 9,900 

27 – 31 กรกฎาคม 2562 23,999 23,999 4,500 9,900 

03 – 07 สิงหาคม 2562 22,999 22,999 3,500 8,900 

09 – 13 สิงหาคม 2562 23,999 23,999 4,500 9,900 

10 – 14 สิงหาคม 2562 23,999 23,999 4,500 9,900 

17 – 21 สิงหาคม 2562 22,999 22,999 3,500 8,900 

23 – 27 สิงหาคม 2562 22,999 22,999 3,500 8,900 

24 – 28 สิงหาคม 2562 22,999 22,999 3,500 8,900 

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 22,999 22,999 3,500 8,900 

31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562 22,999 22,999 3,500 8,900 

13 – 17 กนัยายน 2562 22,999 22,999 3,500 8,900 

20 – 24 กนัยายน 2562 22,999 22,999 3,500 8,900 

21 – 25 กนัยายน 2562 22,999 22,999 3,500 8,900 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท้์องถ่ินและหวัหน้าทวัร ์



ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจีนเพ่ือร่วมโปรโมทสินค้าพ้ืนเมือง ในนามของร้านรฐับาล คือ ใบ
ชา, หยก, บวัหิมะ, ผลิตภณัฑจ์ากผ้าไหม, ร้านไข่มุก ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผล
กบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลกูค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุก
ท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถ้า
หากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน/ร้าน/
ท่าน 

 

• ณ สถานทีท่่องเที่ยวต่างๆ จะมชี่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทวัร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื้อได ้แต่ถา้ทา่นใดไม่สนใจกไ็ม่ตอ้งซื้อ โดยไม่มกีารบงัคบัลูกทวัรท์ัง้สิน้ แต่เป็นการบอกกล่าว
ล่วงหน้า 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     
 ค่าภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่  ี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ ไม่เกนิ 20 กก.        
 ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ทา่น 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าวซ่ีาแบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท   
     (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้)   
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณทีีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ปทอ่งเทีย่ว  
     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท าวซ่ีาเพิม่ ท่านละ 1,800 บาท** 
 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ต่อท่าน 
 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุา
สอบถามจากหวัหน้าทวัรก่์อนการใช้บริการ) 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท ต่อทา่นเพื่อส ารองทีน่ัง่  



2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ต้องช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธ
การจ่ายเงนิไม่วา่กรณใีดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 
3. การติดต่อใดๆ กบัทางบรษิัทเช่น แฟกซ์ อเีมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิัท 
ดังนี้ วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดงักล่าวและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีทีน่ักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซี่(ผู้มชี ื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อเีมล์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษิัทอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลกิการจองกบัทางบรษิัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษิัทไม่รบัยกเลกิการจองผ่านทาง
โทรศพัทไ์ม่วา่กรณใีดๆ 
 
 
 
 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ต้องการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ (ผูม้ชี ื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อเีมล์ หรอืเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคนืทีบ่รษิัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท า
เรื่องขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการ
ช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหน้าสมุดบญัชธีนาคารทีต่้องการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถ้วน โดยมเีงื่อนไขการคนื
เงนิค่าบรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกวา่ 15 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแล้วทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษิัทจะหกั
ค่าใช้จ่ายทีไ่ด้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น 
การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กัฯลฯ 
2.4 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบนิการนัตกีารจ่ายเงนิล่วงหน้าเตม็ 100% ซึ่งเมื่อจองและ
จ่ายมดัจ าแลว้ ถ้าผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืค่ามดัจ าใดๆ ทัง้สิน้ และในกรณีทีอ่อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ หากมี
การยกิเลิกหรอืขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถท าเรื่องขอคืนค่าตัว๋หรอืขอคืนค่าทวัร์ทัง้หมดหรือ
บางสว่นได ้
3. การเดนิทางทีต่้องการนัตมีดัจ าหรอืซื้อขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรอืค่าบริการ
ทัง้หมด   
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบรษิัทเช่น แฟกซ์ อเีมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิัท 
ดังนี้ วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดงักล่าวและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 
5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนีักทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  



 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่น

หรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงด้วยเหตุผลใดๆ ทางบรษิัทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่า
บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ทา่น 

3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีีม่นีักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกวา่ 15 ทา่น 
โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ
ประเทศที่ไม่มีวซ่ีา  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวซ่ีา  แต่หากทาง
นักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นีักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกว่าทีท่าง
บรษิทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า
น าหน้าชื่อ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณทีีน่ักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซี่มไิดส้ง่หน้าหนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคล้อง
กบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษิทัจะค านึงถงึ
ความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่ อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การ
ปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอื
การบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงันัน้ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง
เทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิัท  เวน้
แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเทา่นัน้  
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ่งมซีปิลอ็คปิดสนิท 
และสามารถน าออกมาใหเ้จ้าหน้าทีต่รวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถ้อืได้ทา่นละ 1 ใบ
เท่านัน้ ถ้าสิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  

3. IATA ได้ก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรี่ส ารองขึ้นไปบนเครื่องบินดงัน้ี 
  แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เครื่องบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก่ 



4.1 แบตเตอรี่ส ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้าน้อยกวา่ 20,000 mAh หรอืน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครื่อง
ไดไ้ม่มกีารจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอรี่ส ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครื่องได้
ไม่เกนิคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครื่องในทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื่องในทกุกรณี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ 
เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านัน้!! 

 
• ส าเนาหนังสือเดินทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  
• ส าเนาสติูบตัร  เฉพาะผู้เดินทางอายตุ า่กว่า 18 ปี 
• รปูถ่ายสี ฉากหลงัสีขาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถ่ายคู่กบัพาสปอต)์  

 
การท าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวใช้แค่เพียงส าเนาพาสสปอต ์และรปูถ่ายท่ีชดัเจน ลกูค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสส
ปอตเ์ล่มจริงมา 



 

 

 

 

 

 

 

รปูถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 
 


