
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
❖ บนิตรงสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้ทอ่งมหานคร ทีไ่มเ่คยหลบัไหล  
❖ ขึน้ตกึ SWFC  ชมววิ เมอืงเซีย่งไฮ ้ช ัน้ 100  

❖ รา้นกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญแ่ละสวยทีสุ่ดในโลก 

❖ เทีย่วจุใจกบัสวนสนุก เซี่ยงไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั 

❖ ลอ่งเรอืเมอืงโบราณจูเจยีเจีย่ว มฉีายาวา่ เวนซิตะวนัออกแหง่เมอืงเซีย่งไฮ ้ 

❖ เมนูพเิศษ... ขาหมูร ่ารวย ไกแ่ดงโต๊ะละ 2 ตวั และเสีย่วหลงเปา  

❖ มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัแรก      กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมอืง)  

21.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1  ช ัน้ 3 ประตู 4 เคาทเ์ตอร ์4 

สายการบนิไทย แอรเ์อเซยีเอ๊กซ ์(XJ) โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและน า

ท่านโหลดสัมภาระ  

 



วนัทีส่อง   กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมอืง) – ท่าอากาศยานนานาชาตซิ่างไห่ผู่ตง 

 เซีย่งไฮ-้จูเจยีเจีย่ว-ล่องเรอืชมเมอืงโบราณ-เซีย่งไฮ-้รา้นผา้ไหม-ย่านซนิเทยีนตี ้

00.15 น. ออกเดนิทางสู่ มหานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่

XJ 760 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง 15 นาท)ี 

(ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

05.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตซิ่างไห่ผู่ตง มหานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจีน (เวลาทอ้งถิน่

ประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบรอ้ย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโบราณจูเจียเจีย่ว (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ช ั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวันตกของเซีย่งไฮ ้รมิฝ่ังทะเลสาบดื้นซาน และอยู่

ระหว่างมณฑลเจอ๋เจยีงกบัมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน ้า

แห่งวัฒนธรรมโบราณ ตดิอันดับหน่ึงในสีท่ี่มีชื่อเสยีง

โด่งดังในบรรดาต าบลน ้าของเมืองเซีย่งไฮ ้  อกีทัง้ได ้

ชื่อว่าเป็นไข่มุกใตแ้ม่น ้าแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันน้ี 

ท่านจะได ้ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่ง

เป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสรา้งทางวัฒนธรรมโบราณของ

ราชวงศห์มงิ และราชวงศซ์งิอยู่มากมาย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ !! ขาหมูร ่ารวย (2)  

บ่าย น าท่านเดนิทางกลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ ้มหานครทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศจีน ตั้งอยู่บรเิวณปาก

แม่น ้าแยงซ ีเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื้นที ่6,200 ตร.

กม. มีประชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิ ชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้ทีไ่ดร้ับการ

พัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” 

น าท่านชม ร้านผ้าไหม ทีข่ึน้ชือ่ของประเทศของจีน  ใหท่้านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ทีท่ าจากผา้ไหม 

เช่นผา้ห่ม เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

 น าท่านเดินทางสู่ ย่านซนิเทยีนตี ้เป็นอีกจุดที่มีความคลาสสกิของมหานครเซี่ยงไฮ ้ท่ามกลาง

ความวุ่นวายของเมืองใหญ่แห่งน้ี ย่านซนิ เทยีน ตี ้จะท าใหคุ้ณหลุดออกมาจากความยุ่งเหยงิ 

ค ่า  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)   

พกั  โรงแรม GRACE SELECT HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว    

วนัทีส่าม รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-ขึน้ตกึ SWFC จุดชมววิช ัน้ 100-ลอดอุโมงคเ์ลเซอร-์หาดไว่ทาน

ถนนนานกงิ-รา้นกาแฟ Starbucks Reserve Roastery -รา้นหยก-ตลาดเฉงิหวงัเมีย่ว 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึ่งเป็น

อกีวธิหีน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหก้ารไหลเวยีน

ของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครีมเป่าซู่ถัง หรือทีรู่จ้ักกันดใีน

ชือ่ บวัหมิะ สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และ

แมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้น 

น า ท่ า น ขึ้ น สู่  ตึ ก  SWFC ( Shanghai World Financial 

Center ) ชมววิ เมอืงเซีย่งไฮ้ ช ัน้ 100 เป็นตกึที่มี ความสูงถึง

492 เมตร ลักษณะเด่นของตกึน้ีคอืมียอดตกึเป็นช่องเปิดรูปสีเ่หลีย่ม 

ท าใหค้นทั่วไปเรียกกันว่าเป็น “ตกึทีเ่ปิดขวด” ก็เพราะช่องเปิดบน

ยอดทีเ่หมือนกับทีเ่ปิดขวดน่ีเอง  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ !! ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตวั (5)    

บ่าย น าท่าน ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์อุโมงคล์อดแม่น ้าสายแรกในประเทศจีน เพื่อขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มใช ้

เวลาประมาณ 5 นาท ีภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ 

 

น าท่านเดนิทางสู่ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าหวงผูม่ีความยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4

กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ือ่ว่า “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถือเป็นสัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของ

นครเซี่ยงไฮ ้อกีทัง้ถือเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญ แห่งหน่ึงของเซีย่งไฮ ้

ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบ



โรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตัง้ของหน่วยงาน

ภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ น า

ท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกงิ ถนนแห่งน้ีเปรียบเหมอืนย่านสี

ลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนน้ีมี

ความยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มีหา้งสรรพสนิคา้มากมาย

อยู่บนถนนแห่งน้ีเป็นย่านทีค่กึคักและทันสมัยทีสุ่ดในเซีย่ง

ไฮ  ้น าท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟ Starbucks Reserve 

Roastery สตารบ์คัสส์าขาใหมท่ีน่ครเซีย่งไฮ ้มาพรอ้ม

กับความยิง่ใ หญ่อลังการ ครองต าแหน่งสตาร์บัคส์ทีใ่หญ่

และสวยที่สุดในโลก เปิดใหบ้รกิาร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 

2560 มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้ง

เครื่องดืม่ทีม่ีเฉพาะสาขาน้ีแหง่เดยีว นอกจากนัน้ยังมีอาหาร

และขนมมากมาย ในส่วนเบเกอร่ีทีใ่ชช้ือ่วา่ Princi™ ซึง่เป็น

การร่วมมือกับรา้นเบเกอร่ีชือ่ดังจากอิตาลี และเป็นสาขา

แรกในเอเชีย มีการท าขนมกันสดๆ ใหม่ๆ ที่รา้นทุกวัน

มากกว่า 80 ชนิด โดยเชฟชาวจนีมากกวา่ 30 คนนอกจากน้ี 

สตาร์บัคสยั์งน าเทคโนโลย ีAR สรา้งความสนุกสนานใหก้ับ

ลูกคา้ โดยร่วมมือกบับรษัิทจีนยักษ์ใหญ่ อาลบีาบา เมื่อจ่อโทรศัพทไ์ปยังจุดต่างๆ ในรา้น เช่น ถัง

ค่ัวกาแฟ ก็จะมีรายละเอยีดต่างๆ ปรากฏขึ้นในโทรศัพท ์และลูกคา้ยังไดส้นุกสนานไปกับการจ่อ

โทรศัพทไ์ปยังจุดต่างๆ 

 น าท่านชม รา้นหยก ชาวจีนมคีวามเชือ่วา่หยกเป็นอญัมณีล ้าค่ากวา่ทองและเพชร เป็นสริมิงคลแกผู่ ้

ทีไ่ดม้าครอบครอง ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้เป็นเคร่ืองประดับน าโชคตามอัธยาศัย 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดเฉงิหวงัเมีย่ว หรือทีเ่รียกกันว่า วัดเทพเจา้ประจ าเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลาง

เมืองเก่า ซึง่ไดก้ลายเป็นศูนยร์วมสนิคา้ และอาหารพืน้เมืองทีแ่สดงถงึเอกลักษณข์องชาวเซีย่งไฮม้ี

การผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึง่เป็นย่านสนิคา้ราคาถูกทีม่ีชือ่อกีย่านหน่ึง

ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท่้านอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค ่า  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารพเิศษ !! เสีย่วหลงเปา  (6) 

พกั  โรงแรม GRACE SELECT HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว    

วนัทีส่ี ่     สวนสนุกเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์(รวมค่าเขา้) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุก Shanghai Disneyland (รวมค่า

เข ้า) สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่

อันดับ 2 ของโลก รองจากดสินียแ์ลนดใ์นออร์แลนโด รัฐฟลอรดิา 

สหรัฐอเมรกิา และเป็นสวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์ห่งที ่3 ในเอเชยี อยู่

ในเขตฉวนซาใกลก้ับแม่น ้าหวงผู่และสนามบนิผู่ตง    

สวนสนุกเซีย่งไฮด้สินียแ์ลนดม์ีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดสินียแ์ลนด์

ถงึ 3 เท่า เปิดใหบ้ริการเมื่อวันที ่16 มิถุนายน 2016  ซึง่ใชเ้วลา

ร่วม 5 ปีในการก่อสรา้ง โดยใชง้บทัง้สิน้ราว 5.5 พันลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ หรือราว 180,000 ลา้นบาท  

โดยเซีย่งไฮ ้ดสีนยีแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธมีปารค์ และ 1 

ฟรโีซนดงันี ้

1. DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเขา้สวน

สนุก โซนน้ีไม่ตอ้งเสยีเงินค่าเขา้ชม ประกอบ

ไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่ระลึก

ต่างๆ ทัง้ยังมี LEGO LAND ในโซนน้ีอกีดว้ย  

2. MICKEY AVENUE โซนน้ีจะเป็นโซนขาย

ของทีร่ะลกึกับรา้นอาหาร และก็จะมีส่วนของที่

ฉายหนังการ์ตูนสัน้ของมกิกีเ้มา้ส ์เหมาะกับการ

ถ่ายรูปและน่ังพักผ่อนภายในสวนสนุก 

3. ADVENTURE ISLE ดนิแดนใหก้ารผจญภัยที่

จ ะท าให ้นักท่ องเที่ย วได ้ตื่นตาตื่นใจกั บ

บรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกด าบรรพ์ 



‘Casmp Discovery’ พรอ้มเชญิชวนใหร่้วมเดนิส ารวจดินแดนทีแ่ฝงไปดว้ยปรศินาและความ

ลกึลับ และลงเรือเขา้ไปสู่ ‘Roaring Rapids’ อุโมงคถ์ ้าปรศินาในช่องเขารอวร์ริง่ ซึ่งเป็นทีอ่ยู่

ของจระเขยั้กษ์น่าเกรงขาม และRoaring Over The Horizon เป็นเครื่องเล่นแนว 4D  

4. TOMORROW LAND อกีหน่ึงไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดสินีย ์ทีม่ักจะสรา้งโลกแห่งอนาคต 

เพื่อสรา้งจิตนาการใหก้ับเด็กๆ พรอ้มกับดีไซน์เคร่ืองเล่นสุดล ้าใหเ้ขา้กับคอนเซ็ปต์ ส าหรับ

ทีด่สินียแ์ลนด์แห่งใหม่น้ี เปิดตัวเครื่องเล่นทีม่ีจากวิดโีอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชือ่ดัง Tron 

รถไฟเหาะรูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ทีถู่กขนานนามไวว้่า “Lightcycle Power Run” เป็นหน่ึง

สุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาส าหรับเซีย่งไฮ ้ดีสนียแ์ลนดท์ี่หา้มพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star 

War อย่าง “Star Wars Lauch Bay” ไดถ่้ายรูปกับ Darth Vader ตัวเป็นๆ 

5. GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเรื่อง

วัฒนธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวน

พฤกษาในสวนสนุกแห่งน้ีไดอ้ย่างเต็มที ่สวนทีตั่ง้อยู่

ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon 

Teahouse’ เป็นโรงน ้าชาทีพ่ักผอ่นหย่อนใจทีง่ดงาม

อย่างลงตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์

ของดิสนีย ์ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย ์ตาม

แบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่องเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได ้

ผูใ้หญ่เล่นดี คือ Fantasia Carousel(มา้หมุน) กับ 

Dumbo The Fluing Elephant  

6. TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดัง The Pirates of the 

Caribbean กลายเป็นเคร่ืองเล่นและการแสดงโชวสุ์ดตระการตา ทีห่าชมไดแ้ค่เพียงที ่เซีย่งไฮ ้

เท่านั้น จ าลองฉากต่างๆ รมิทะเล เครื่องเล่นไฮไลทค์ือ Pirates of the Caribbean – Battle 

for the Sunken Treasure เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเราน่ังเรือพจญภัยไปกับต่อสูข้องเรือ 

Black Pearl กับFlying Dutchman นอกจากน้ียังมีเคร่ืองเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s 

Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 

7. FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตั้งของปราสาทดิสนีย์ ที่มีชื่อว่า 

“Enchanted Stourybook Castle” ท่านจะไดพ้บกับโชวอ์ันยิง่ใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่

ท่านชืน่ชอบ อาทเิช่น สโนวไ์วท,์ เจา้หญงินิทรา, ซนิเดอเรล่า, มกิกีเ้มาท,์ หมีพลู และเพื่อนๆ

ตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน และยังโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time 

Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาทดสินีย์ พบเรื่องราวของสโนว ์ไวท์ ผ่านจอภาพ

แบบสามมติ ิหรือ “AlIce in Wonderland Maze” เป็นทางเดนิผ่านเขาวงกตเพื่อเขา้ไปเจอตัว

ละครจาก Alice in Wonderland  และเครื่องเล่นไฮไลทข์องโซนน้ีกค็อื “Seven Dwarfs Mine 

Train” น่ังรถไฟเขา้เหมืองแร่ไปกับคนแคระทัง้ 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสยีว 

** อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการ

เล่นเครือ่งเล่นของท่าน ** 

หมายเหตุ : เพื่อผลประโยชนข์องลูกทวัรเ์ป็นส าคญั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลี่ยนแปลงรายการเทีย่วดสินีย ์แลนด ์กรณีที่ตรงวนัเสารห์รืออาทติย ์เนื่องจากจะมี

นกัท่องเทีย่วค่อนขา้งมาก และในส่วนของวนัธรรมดาการเล่นเครือ่งเล่นในแต่ละโซนน ัน้ก็

ข ึน้อยู่กบัการจดัเวลาของลูกคา้เองเป็นส าคญั อาจท าใหไ้ม่สามารถเล่นเครือ่งเล่นไดต้ามที่

หวงัไว ้

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางออกจาก สวนสนุกเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์

พกั  โรงแรม GRACE SELECT HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว    
 
วนัทีห่า้      ท่าอากาศยานนานาชาตซิ่างไห่ผู่ตง-กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมอืง) 

03.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตซิ่างไห่ผู่ตง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกล่อง เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง (8)  

06.50 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA 

X เทีย่วบนิที ่XJ 761 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง 25 นาท)ี 

(ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง)  

10.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 
 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ่) 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

พกั 2 -3 ทา่น ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ปี 
พกัเดีย่ว 

05 – 09 กุมภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆบูชา) 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

07 - 11 กุมภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆบูชา) 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

12 - 16 กุมภาพนัธ ์2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

13 - 17 กุมภาพนัธ ์2563 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

19 - 23 กุมภาพนัธ ์2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

21 - 25 กุมภาพนัธ ์2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

26 กุมภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

28 กุมภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

04 – 08 มนีาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

06 – 10 มนีาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

11 – 15 มนีาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

13 – 17 มนีาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

18 – 22 มนีาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

20 – 24 มนีาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

25 – 29 มนีาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

27 – 31 มนีาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

01 – 05 เมษายน 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

03 – 07 เมษายน 2563  (วนัจกัร)ี 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

08 – 12 เมษายน 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

10 – 14 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 17,888.- 20,888.- 3,500.- 

11 – 15 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 17,888.- 20,888.- 3,500.- 

12 – 16 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 17,888.- 20,888.- 3,500.- 

17 – 21 เมษายน 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

22 – 26 เมษายน 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

24 – 28 เมษายน 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

01 – 05 พฤษภาคม 2563 (วนัแรงงาน) 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

06 – 10 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

08 – 12 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

13 – 17 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

15 – 19 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

20 – 24 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

22 – 26 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

27 – 31 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

29 พฤษภาคม – 02 มถุินายน 2563 11,888.- 14,888.- 3,500.- 



หมายเหตุ :    ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพื่อร่วมโปรโมทสนิคา้พื้นเมือง  ในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นผา้ไหม, 

รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ), รา้นหยก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบรษัิทฯ จงึอยาก

เรียนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจ

ของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่ีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมือง หรือหาก

ท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจากท่านเป็นจ านวน

เงนิ 400 หยวน/ท่าน/รา้น 

** ราคาส าหรบัลูกคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 7,888 บาท  

ยกเวน้ช่วงสงกรานต ์ ราคา 10,888 ** 

** เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีนบัจากวนัเดนิทาง ขออนุญาตเิก็บคา่ทวัรเ์พิม่ 3,000 บาทตอ่ทา่น ** 

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ท่านละ 5,888.- 

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ และวซีา่ 

* ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราค่าบรกิารรวม 
✓ ค่าต๋ัวเครื่องบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน 
✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
✓ ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด  
✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรือเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
✓ ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 
✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 
× ค่าวซี่าแบบกรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท  (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทาง

ไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน ัน้)   
× ค่าธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปท่องเทีย่ว 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการท าวซี่าเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท** 

× ค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 300 หยวน/ทรปิ/ท่าน  ส่วนค่าทปิหวัหนา้ทวัรท่์านละ 

400 บาท/ทรปิ/ท่าน (เด็กช าระค่าทปิเท่าผูใ้หญ่) 
× ค่าท าวซ่ีาชาวต่างชาตทิีไ่มไ่ดรั้บการยกเวน้ยืน่วซ่ีาหมู่คณะ ลูกคา้ตอ้งเป็นผูด้ าเนินการยืน่วซ่ีาเอง ทางบรษัิท

ฯไม่สามารถแทรกแซงได)้ 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิ

บาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่ง หากสายการบนิมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิเ์ก็บเพิม่ตามความเป็นจรงิ ก่อนการเดนิทาง 
× ค่าวซ่ีาจีนส าหรับชาวต่างชาต ิ
× ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรือคนต่างดา้ว 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระ
ค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบล่วงหนา้  
 



เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 8,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน ส่วนทีเ่หลอื  

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าเสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอื่นๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋วเครื่องบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ้นไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเคร่ืองบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ รวมถึง เมื่อท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั 

1. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

5. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

6. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

7. การจัดการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

9. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ดั ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

10. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

11. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มีค่าใชจ้่ายเพิม่  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุ๊ป  (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!!) 
• ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลือมากกว่า 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ ถงึวันเดนิทางไป-กลับ 

ตอ้งมีหนา้ว่าง อย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเขา้-ออก มฉิะนั้น บรษัิทฯ จะไม่



รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฎิเสธการเดินทางของท่าน ** โดยท่านถ่ายรูป หรอื 
สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หน้าทีม่รีูปท่าน) แบบเต็มหนา้ รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน 

ไม่ด า ไม่เบลอ หา้มขดี เขยีนลงบนหนา้หนงัสอืเดนิทางโดยเด็ดขาด **  
(หมายเหตุ : หนังสือเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถา้เกิดการช ารุด เจา้หนา้ที่ตรวจคน
เขา้เมอืง จะปฎเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได ้
 

• รูปถ่ายส ีหน้าตรง เห็นใบหู หา้มใส่เสื้อขาว ห้ามใส่เครื่องประดบั พื้นหลงัสขีาวเท่าน ัน้ 
สามารถใชโ้ทรศพัทม์อืถอืถ่ายไดแ้ละส่งใหเ้จา้หนา้ทีท่างไลน ์(ถ่ายคูก่บัพาสปอต)์   

• หนงัสอืเดนิทางเล่มจรงิ ตอ้งมีหนา้ว่าง อย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเขา้-
ออก ลูกคา้ถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเล่มทึส่่งชื่อให้ทาง

บรษิทัท าวซ่ีาเทา่น ัน้) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           รูปถ่ายวางคูก่บัพาสปอรต์ 

 

  พาสปอรต์ตอ้งถ่ายใหต้ดิท ัง้ 2 หนา้ แบบตวัอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


