
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซ่ียงไฮ ้

21.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตหูมายเลข 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบิน 

THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกใน

การเช็คอิน 

  สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ แบบ 3-3-3   

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง เซ่ียงไฮ-้เมืองโบราณจเูจยีเจยีว-ลอ่งเรือชมเมือง-รา้นผา้ไหม-เซ่ียงไฮ-้ยา่นซินเทียนต้ี 

00.15 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ ้ประเทศจนี โดยเที่ยวบินที่ XJ760  

05.30 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและรบักระเป๋าสมัภาระ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจียว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝัง่

ทะเลสาบดื้ นซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน ้ าแห่งวฒันธรรม

โบราณ ติดอันดับหน่ึงในส่ีที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาต าบลน ้ าของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งไดช้ื่อว่า

เป็นไข่มุกใตแ้มน่ ้ าแยงซีเกียง ปัจจุบันที่ยังคงด ารงวิถีชีวิต 

และความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมเอาไว้ แมว้่ารอบขา้งของ

ชุมชนความเจริญแผ่ขยายอยู่รอบด้าน แต่ทว่าชุมชน

ริมน ้ าของชายแดนเมืองเซี่ยงไฮแ้ห่งน้ียังคงเสน่ห์มนขลัง

ของรูปแบบบา้นเรือน ซึ่งภายในเมืองมีส่ิงก่อสรา้งทาง

วัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยู่

มากมาย จากน้ันน าท่านล่องเรือชมเมอืงจเูจยีเจีย่ว  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการทา่นดว้ย เมนูขาหมูซูโจว 

 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ มหานครเซ่ียงไฮ ้มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่

บริเวณปากแมน่ ้ าแยงซี เป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต้ มี



 

พ้ืนที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่ง

ทะเลจีนใต ้ที่ไดร้ับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวนัออก” ระหว่างทางน า

ท่านแวะ รา้นผา้ไหม ที่ข้ึนชื่อของประเทศของจนี  ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อสินคา้ที่ท าจากผา้ไหม เช่น

ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

 จากน้ันน าท่านสู่ ยา่นซินเทียนต้ี เป็นหน่ึงในย่านการคา้และแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดในนคร

เซี่ยงไฮ ้อดีตเคยเป็นเขตบา้นก่ออิฐสีเทาสไตล์สือคู่เหมิน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์

พิเศษของเซี่ยงไฮ ้ตอนหลังไดร้ับการปรับปรุงจากรัฐบาลใหเ้ป็นย่านถนนคนเดิน กลายมาเป็น

สถานที่เที่ยวที่ฮิตติดอันดับคนเซี่ยงไฮไ้ดใ้นเวลาอันสั้น มีสถาปัตยกรรมทั้งเก่าแก่และทันสมัย

ผสมผสานกนั มรีา้นอาหาร รา้นคา้ และสถานบนัเทิงสไตล์ตะวนัออกและตะวนัตกหลอมรวมกัน 

อีกทั้งยังไดร้ักษาบรรยากาศดั้งเดิม และวฒันธรรมที่มีเอกลักษณ์แบบเซี่ยงไฮเ้อาไวอ้ย่างลงตัว  

ทุกวนัน้ี ซินเทียนต้ีไดก้ลายเป็นสญัลักษณ์ทางวฒันธรรมเซี่ยงไฮไ้ปแลว้ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการทา่นดว้ย เมนูซ่ีโครงหมูน ้าแดง 

พกัที่ JAMES JOYCE COFFETEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วนัที่สาม เซ่ียงไฮ-้รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงคเ์ลเซอร-์หาดไว่ทนั-ถนนนาน

กิง-รา้นหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวงัเม่ียว 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่  รา้นนวดเทา้เพ่ือสุขภาพ ผ่อนคลาย

ความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้าใคร 

พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู ้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” 

สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และ

แมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น   

จากน้ันน าทุกท่านชมทิวทศัน์ของเมอืงเซี่ยงไฮบ้น หอไข่มุก 

ที่ระดบัความสงู 263 เมตร และบนไข่มุกเม็ดที่สองจะมีทาง

ลงมาที่ชั้น Sky Walk ที่ระดบัความสงู 259 เมตร ที่ชั้นน้ีจะ

สามารถมองลงมายังฐานขา้งล่างได้ เน่ืองจากท าพ้ืนเป็น

กระจกใส หอไข่มุกตั้งอยู่ในย่านผู่ตงหรือเขตเมืองใหม่ของ

นครเซี่ยงไฮ ้ประเทศจีน ทางตะวนัออกของแม่น ้ าหวงัผู่ ซึ่ง

เต็มไปดว้ยตึกระฟ้า หอไข่มุก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ

ของนครเซี่ยงไฮ ้จนมคี าพดูที่พดูติดปากกนัวา่ "มาเซี่ยงไฮ ้ 



 

ถา้ไมไ่ดม้าเยือนหอไข่มุก ถือว่ามาไม่ถึงเซี่ยงไฮ"้ จากน้ันน าท่านลอดผ่าน อุโมงคเ์ลเซอร ์เป็น

อุโมงค์ลอดแม่น ้ าสายแรกในประเทศจีน เพ่ือขา้มไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที 

ภายในอุโมงค์ตกแต่งดว้ยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ต่ืนตาต่ืนใจ แสง สี เสียง ภายในอุโมงค์

เปล่ียนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงท าใหรู้ ้สึกเหมือนเดินทางอยู่ในหว้งอวกาศเลยทีเดียว 

อุโมงคเ์ลเซอรม์คีวามลึกลงไปจากพื้ นแมน่ ้ า 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สรา้งเสร็จ เมื่อปี 

ค.ศ. 2000 ถือวา่เป็น 1 ใน 5 อย่างท่ีนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเซี่ยงไฮต้อ้งหา้มพลาด  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการทา่นดว้ย เมนูไก่แดง 

 จากน้ันน าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ่งไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่าน

ถนนริมแม่น ้ าที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น ้ าหวงผู่ฝัง่ตะวนัตกซึ่งอยู่ในย่านเมือง

เก่า หาดไว่ทันยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง “เจา้พ่อเซี่ยงไฮ”้ ซึ่งถ่ายทอด 

เรื่องราวของเจา้พ่อเซี่ยงไฮ้ ที่เกิดขึ้ นในยุคที่เมืองเซี่ยงไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊ง แย่งชิง

อ านาจกันใหวุ้่นวายไปหมด หาดไว่ทันจึงมีชื่อที่รูจ้กัในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยว่า "หาดเจา้พ่อ

เซี่ยงไฮ"้ นัน่เอง และหาดไว่ทันน้ียังอยู่ใกล้ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้

แบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหน่ึง นอกจากน้ีที่หาดไว่ทันยัง

สามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮไ้ดอ้ย่างชัดเจนอีกดว้ย ใครมา

เยือนเซี่ยงไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกไดว้่ามาถึงเซี่ยง

ไฮจ้ริงๆ  หลังจากชมววิเมอืงเซี่ยงไฮจ้นเต็มแลว้ น าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง 

จากน้ันน าท่านสู่ “ตลาดเฉินหวงัเม่ียว” หรือตลาดรอ้ยปี เซี่ยงไฮ ้เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมือง

เซี่ยงไฮอ้าคารบา้นเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศ์หมิงและชิง แต่ท าเป็น

รา้นขายของมทีั้งของพ้ืนเมอืงโบราณ ของที่ระลึก และสินคา้สมยัใหม่อย่างรองเทา้กีฬา กระเป๋า 

อีกทั้งยงัมรีา้นขายขนมและอาหารพ้ืนเมอืงอีกมากมาย  ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

จากน้ันน าท่านชม รา้นหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดับน าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อเป็นของฝากอันล ้า

ค่าแก่คนที่ท่านรกั     

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการทา่นดว้ย เมนูเส่ียวหลงเปา 

พกัที่ JAMES JOYCE COFFETEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 



 

วนัที่ส่ี เซ่ียงไฮ ้– เซ่ียงไฮ ้ดิสนียแ์ลนด ์(รวมรถบสัรบั-ส่ง พรอ้มไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรบ์ริการ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจกัรดิสนีย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่

อนัดบั 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็นสวน

สนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกลก้ับแม่น ้ าหวงผู่ และสนามบินผู่ตง    

สวนสนุกเซี่ยงไฮดิ้สนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า เปิดใหบ้ริการเมื่อ

วนัที่ 16 มถุินายน 2016  ซึ่งใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการก่อสรา้ง โดยใชง้บทั้งส้ินราว 5.5 พันลา้น

เหรียญสหรฐัฯ หรือราว 180,000 ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยเซี่ยงไฮ ้ดีสนียแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธีมปารค์ และ 1 ฟรีโซนดงัน้ี 

 1.DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเขา้สวนสนุก โซนน้ีไม่ตอ้งเสียเงินค่าเขา้ชม ประกอบไปดว้ย

รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่ระลึกต่างๆมากมาย อีกทั้งยงัม ีLEGO LAND ในโซนน้ีอีกดว้ย  

 2.MICKEY AVENUE โซนน้ีจะเป็นโซนขายของที่ระลึกกับรา้นอาหาร และก็จะมีส่วนของที่ฉาย

หนังการต์นูสั้นของมกิกี้ เมา้ส ์เหมาะกบัการถ่ายรปูและนัง่พกัผ่อนภายในสวนสนุก 

3.ADVENTURE ISLE ดินแดนใหก้ารผจญภยัที่จะท าใหนั้กท่องเที่ยวไดต่ื้นตาต่ืนใจกับบรรยากาศ

หุบเขาลึกลับในยุคดึกด าบรรพ ์‘Casmp Discovery’ พรอ้มเชิญชวนใหร้่วมเดินส ารวจดินแดนที่ 



 

แฝงไปดว้ยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเขา้ไปสู่ ‘Roaring Rapids’ อุโมงคถ์ ้าปริศนาในช่อง

เขารอวร์ริ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของจระเขย้ักษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็นเครื่อง

เล่นแนว 4D จะพาเราบินชมธรรมชาติและส่ิงก่อสรา้งต่างๆทัว่โลก 

4.TOMORROW LAND อีกหน่ึงไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย์ ที่มกัจะสรา้งโลกแห่งอนาคต เพ่ือ

สรา้งจตินาการใหก้บัเด็กๆ พรอ้มกับดีไซน์เครื่องเล่นสุดล ้าใหเ้ขา้กับคอนเซ็ปต์ ส าหรับที่ดิสนีย์

แลนด์แห่งใหม่น้ี เปิดตัวเครื่องเล่นที่มีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะ

รูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไวว้่า “Lightcycle Power Run” เป็นหน่ึงสุดยอด

รถไฟเหาะตีลังกาส าหรับเซี่ยงไฮ ้ดีสนีย์แลนด์ที่หา้มพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อย่าง 

“Star Wars Lauch Bay” ไดถ่้ายรปูกบั Darth Vader ตวัเป็นๆ 

5.GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวน

พฤกษาในสวนสนุกแห่งน้ีไดอ้ย่างเต็มที่ สวนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering 

Moon Teahouse’ เป็นโรงน ้าชาท่ีพักผ่อนหย่อนใจที่งดงามอย่างลงตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัว

ละครสตัวข์องดิสนีย ์ดดัแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย ์ตามแบบปฏิทินจนี ม ี2 เครื่องเล่นเบาๆ

เด็กๆเล่นได ้ผูใ้หญ่เล่นดี คือ Fantasia Carousel(มา้หมุน) กบั Dumbo The Fluing Elephant  

6.TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดัง The Pirates of the 

Caribbean กลายเป็นเครื่องเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ที่หาชมไดแ้ค่เพียงที่ เซี่ยงไฮ ้

เท่าน้ัน จ าลองฉากต่างๆ ริมทะเล เครื่องเล่นไฮไลท์คือ Pirates of the Caribbean – Battle for 

the Sunken Treasure เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเรานั่งเรือพจญภัยไปกับต่อสูข้องเรือ Black 

Pearl กบั Flying Dutchman นอกจากน้ียงัมเีครื่องเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s Revenge’ และ 

‘Siren’s Revenge’ 

7.FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตั้งของปราสาทดิสนีย์ ที่มีชื่อว่า 

“Enchanted Stourybook Castle” ท่านจะไดพ้บกับโชวอ์ันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่

ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนวไ์วท,์ เจา้หญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มกิกี้ เมาท,์ หมพีลู และเพ่ือนๆตัว

การต์นูอนัเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน และยงัโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” 

เป็นการพจญภยัภายในปราสาทดิสนีย ์พบเรื่องราวของสโนว ์ไวท ์ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรือ 

“AlIce in Wonderland Maze” เป็นทางเดินผ่านเขาวงกตเพ่ือเขา้ไปเจอตัวละครจาก Alice in 

Wonderland  และเครื่องเล่นไฮไลท์ของโซนน้ีก็คือ “Seven Dwarfs Mine Train” นั่งรถไฟเขา้

เหมอืงแร่ไปกบัคนแคระทั้ง 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสียวไดพ้อสมควร 

 **อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั** 



 

พกัที่ NEW KNIGHT ROYAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วนัที่หา้ เซ่ียงไฮ ้- กรุงเทพฯ 

03.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติซ่างไหผู่่ตง 

เชา้ บริการอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

06.50 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ X761  

10.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

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

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมทอ่งเที่ยวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยูก่ับความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที่ใชบ้ริการ ***   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

12 – 16 ตลุาคม 2561 19,999 19,999 4,500 8,900 

19 – 23 ตลุาคม 2561 19,999 19,999 4,500 8,900 

01 – 05 ธนัวาคม 2561 19,999 19,999 4,500 8,900 

05 – 09 ธนัวาคม 2561 17,999 17,999 3,500 8,900 

14 – 18 ธนัวาคม 2561 17,999 17,999 3,500 8,900 

21 – 25 ธนัวาคม 2561 17,999 17,999 3,500 8,900 

27 – 30 ธนัวาคม 2561 17,999 17,999 3,500 8,900 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 24,999 24,999 5,500 12,900 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561 23,999 23,999 5,500 12,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ท่าน*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพ่ือรว่มโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, 

หยก, บวัหิมะ, ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกับ

ราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลกูคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน

แวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หาก

ลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเข้ารา้นรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากทา่นเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน/รา้น/ทา่น 

 ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซื้ อได ้แต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหน้า 



 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวซี่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,000 บาท  (ส าหรบัท่านที่เดินทางไปและกลับพรอ้มห    

     คณะเท่าน้ัน)   

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเด่ียวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีที่ทางรฐับาลจนีประกาศยกเลิกวซี่ากรุ๊ปท่องเทีย่ว  

     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท าวซี่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล  

     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้งช าระเงินค่าบริการเต็มจ านวน ภายใน 3 วนัหลังจากท าการยืนยนัการจอง  

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

3. คณะทวัรค์รบ 15 ท่านออกเดินทาง มหีวัหน้าทวัรไ์ทยเดินทางไป-กลับ พรอ้มกบัคณะ 

 

 



 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่าง

หน่ึงเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบ

อ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมเีง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่

สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินทัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 20 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมนัีกท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง



 

บริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่

มไิดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีที่มกีารเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของที่มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรัฐบาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการทิ้ งขยะ จงึไมม่บีริการที่โรงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี 

 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเครื่องบินไดใ้นจ านวนและปริมาณที่จ ากดั ไดแ้ก่ 



 

4.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มคีวามจุไฟฟ้าน้อยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึ้ นเครื่อง

ไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เครื่องไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเครื่องในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

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

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 ส าเนาหนังสือเดนิทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 ส าเนาสูติบตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายตุ  า่กว่า 18 ปี 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพียงส าเนาพาสสปอต์ทีช่ัดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั้ง 2 หนา้แบบตวัอย่าง 


