
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ(สวุรรณภูม)ิ – เซีย่งไฮ ้
 

 
21.30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ 

THAI AIRWAYS พบเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับ และบรกิารเรื่องกระเป๋าเดนิทาง เช็คอนิรับ
บัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

วนัท ีส่อง เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(รวมรถบสัรบั-สง่ พรอ้มไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรบ์รกิาร) 
 
 
01.10 น. เหริฟ้าสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เท ีย่วบนิท ี ่

TG662 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ระหวา่งการเดนิทาง)  
06.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิ่างไหผู่ต่ง ประเทศจีน นําท่านผ่านขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเดนิทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดสินีย ์

ซึง่มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดสินีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา 
สหรัฐอเมรกิา และเป็นสวนสนุกดสินีย์แลนดแ์ห่งที่ 3 ในเอเชยี ตัง้อยู่ในเขตฉวนซา 
ใกลก้ับแม่น้ําหวงผู่ และสนามบนิผู่ตง    สวนสนุกเซีย่งไฮด้สินีย์แลนดม์ีขนาดใหญ่กว่า
ฮ่องกงดสินีย์แลนดถ์งึ 3 เท่า เปิดใหบ้รกิารเมื่อวันที่ 16 มถิุนายน 2016  ซึง่ใชเ้วลา

ร่วม 5 ปีในการก่อสรา้ง โดยใชง้บทัง้ส ิน้ราว 5.5 พันลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 
180,000 ลา้นบาท 



 

 

 
 

 

 
 
โดยเซีย่งไฮ ้ดสีนยีแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธมีปารค์ และ 1 ฟรโีซนดงันี ้

 1.DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเขา้สวนสนุก โซนนี้ไม่ตอ้งเสยีเงนิค่าเขา้ชม 
ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของที่ระลกึต่างๆมากมาย อีกทัง้ยังมี LEGO 
LAND ในโซนนีอ้กีดว้ย  



 

 

 2.MICKEY AVENUE โซนนีจ้ะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึกับรา้นอาหาร และก็จะมีส่วน
ของทีฉ่ายหนังการต์นูสัน้ของมกิกีเ้มา้ส ์เหมาะกับการถา่ยรูปและน่ังพักผ่อนภายในสวน
สนุก 

3.ADVENTURE ISLE ดนิแดนใหก้ารผจญภัยที่จะทําใหนั้กท่องเที่ยวไดต้ืน่ตาตืน่ใจ
กับบรรยากาศหุบเขาลกึลับในยุคดกึดําบรรพ์ „Camp Discovery’ พรอ้มเชญิชวนให ้
ร่วมเดนิสํารวจดนิแดนที่แฝงไปดว้ยปริศนาและความลกึลับ และลงเรือเขา้ไปสู ่
„Roaring Rapids’ อุโมงคถ้ํ์าปรศินาในชอ่งเขารอวรร์ ิง่ ซึง่เป็นทีอ่ยู่ของจระเขยั้กษ์น่า

เกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็นเครือ่งเลน่แนว 4D จะพาเราบนิชม
ธรรมชาตแิละส ิง่ก่อสรา้งตา่งๆทั่วโลก 
4.TOMORROWLAND อกีหนึง่ไฮโลทเ์ดน่ของสวนสนุกดสินีย์ ที่มักจะสรา้งโลกแห่ง
อนาคต เพือ่สรา้งจตินาการใหก้ับเด็กๆ พรอ้มกับดไีซน์เครื่องเล่นสุดล้ําใหเ้ขา้กับคอน
เซ็ปต์ สําหรับที่ด ิสนีย์แลนด์แห่งใหม่นี้ เ ปิดตัวเครื่องเล่นที่มีจากวิดีโอเกมและ

ภาพยนตรไ์ซไฟชือ่ดงั Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไว ้
ว่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึง่สุดยอดรถไฟเหาะตลีังกาสําหรับเซี่ยงไฮ ้
ดสีนยี์แลนดท์ี่หา้มพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star Wars Launch 
Bay” ไดถ้า่ยรูปกับ Darth Vader ตวัเป็นๆ 

5.GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมของจีน ส่งเสริม
เอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้ไดอ้ย่างเต็มที่ สวนที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจาก
ปราสาทเทพนยิาย „Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน้ําชาทีพั่กผ่อนหย่อนใจที ่
 

งดงามอย่างลงตวั อกีทัง้ยังมสีวนทีเ่ลอืกตวัละครสตัวข์องดสินีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 
นักกษัตร ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่องเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได ้ผูใ้หญ่เล่นดี คือ 
Fantasia Carousel(มา้หมุน) กับ Dumbo The Flying Elephant  
6.TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลัด เนรมติฉากจากภาพยนตร์ช ือ่ดัง The Pirates 

of the Caribbean กลายเป็นเครือ่งเลน่และการแสดงโชว์สุดตระการตา ที่หาชมไดแ้ค่
เพยีงที ่เซีย่งไฮ ้เท่านัน้ จําลองฉากต่างๆ รมิทะเล เครื่องเล่นไฮไลท์คอื Pirates of 
the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เป็นเครือ่งเลน่แนว 4D จะ
พาเราน่ังเรือพจญภัยไปกับต่อสูข้องเรือ Black Pearl กับ Flying Dutchman 
นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นมากมาย เช่น „Barbossa’s Revenge’ และ „Siren’s 

Revenge’ 
7.FANTASYLAND สนุกกับเมอืงเทพนยิาย เป็นโซนที่ตัง้ของปราสาทดสินีย์ ที่มีช ือ่
ว่า “Enchanted Storybook Castle” ท่านจะไดพ้บกับโชว์อันยิง่ใหญ่ตระการตา
และตัวการ์ตูนที่ท่านชืน่ชอบ อาทเิช่น สโนว์ไวท์ เจา้หญงินทิรา ซนิเดอเรล่า มกิกี้

เมาท์, หมีพูห์ และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน และยังมโีซนกจิกรรม
อย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาท
ดิสนีย์ พบเรื่องราวของสโนว์ ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิต ิ หรือ “Alice in 
Wonderland Maze” เป็นทางเดนิผ่านเขาวงกตเพื่อเขา้ไปเจอตัวละครจาก Alice in 

Wonderland  และเครือ่งเลน่ไฮไลท์ของโซนนี้ก็คอื “Seven Dwarfs Mine Train” 
น่ังรถไฟเขา้เหมอืงแร่ไปกับคนแคระทัง้ 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสยีวไดพ้อสมควร 

 **อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั** 
 (ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัปรบัเปลีย่นวนัเขา้ชมดสีนีย่แ์ลนด ์ข ึน้อยู่

กบัความเหมาะสม และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็น

หลกั โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้**) 
 
พกัที ่ Venus International Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 



 

 

วนัท ีส่าม เซีย่งไฮ ้- อูซ ี- พระใหญห่ลงิซาน(รวมรถแบตเตอรี)่ - รา้นไขม่กุ - หงัโจว  
                    ถนนโบราณเหอ่ฟางเจีย่ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอู๋ซ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  ซึง่ไดรั้บการ
ขนานนามว่า “ เซี่ยงไฮน้อ้ย ” เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หู

ลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ําจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็น
เมอืงเก่าแก่ประวัตศิาสตรย์าวนานร่วมสามพันกว่าปีในยุคราชวงศโ์จวและฉนิ 

 
 
นําท่านสกัการะ พระใหญ่หลงิซานตา้ฝอ (รวมรถแบตเตอรี่) นําท่านชมพระพุทธรูป
ปางหา้มญาตทิองสํารดิองคใ์หญ่ที่เขาหลงิซาน ซึง่มีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน 
ประทับอยู่บนเนนิเขาหลงิซาน หันพระพักตร์ออกสู่ทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปที่มี

พระพักตรง์ดงาม ทีเ่มือ่เดนิไปทางใด  ก็เหมอืนว่าองคพ์ระกําลังมองตามเราอยู่ ทุกวัน
วัดหลงิซานยังมจุีดแสดงรูปปั้นจําลองพระพุทธเจา้ประสูตใินดอกบัว โดยกลบีดอกบัว
คอ่ยๆบานออก ผสานกับการแสดงน้ําพุดนตร ีจนกระทั่งกําเนดิพระพุทธเจา้ข ึน้ เป็นการ
แสดงทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ จากนัน้ เชญิท่านไหวพ้ระขอพร  

เท ีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย ซีโ่ครงหมอูู๋ซ ี
จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณเห่อฟางเจีย่ ตัง้อยู่เชงิเขาอู๋ซันของเมือง
หังโจว เป็นถนนสายหนึง่ที่สะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของ
หางโจไดอ้ย่างด ีถนนสายนีม้คีวามยาว 460 เมตร กวา้ง 120 เมตร ในสมัยราชวงศซ์่ง

ของจนีเมือ่ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นัน้ ถนนเหอฝ่ังเจียเป็น
ศนูยก์ลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกจิและการคา้ในสมัยนัน้ ในปัจจุบันยังคงไวซ้ ึง่สภาพ
ดัง้เดมิของส ิง่ปลกูสรา้งโบราณส่วนหนึง่แลว้ บา้นเรือนทัง้สองขา้งทางที่สรา้งข ึน้ใหม่
ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลังคาสคีราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองขา้งถนน
สายนีส้ว่นใหญเ่ป็นรา้นคา้ทั่วไป 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 
พกัที ่ KAIYUAN MANJU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 



 

 

วนัท ีส่าม หงัโจว - ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู - รา้นผา้ไหม – เซีย่งไฮ ้- รา้นยาบวัหมิะ  
                    ชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ - ชมรา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและ

ใหญท่ ีส่ดุในโลก 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหี ูซึง่กวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซ
ซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66 ตาราง
กโิลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได ้15 กม. น้ําลกึเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขต

ทะเลสาบซหูีใหม่ ลอด 3 สะพานดังเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทวิทัศน์4แห่งของ
ทะเลสาบซหูี ซึง่ไดแ้ก่ ตว้นฉานเสยีน ซานถาน อิน้เหยนิ และหนานผงิอ่วนจง ใหท้่าน
ไดด้ืม่ดํา่กับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศทีผ่่อนคลาย  
จากนัน้นําท่านแวะ รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ช ือ่ของประเทศของจนี  ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้
ทีทํ่าจากผา้ไหม เชน่ผา้ห่ม เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

เท ีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นําท่านเดนิทางกลบัสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาที) 
มหานครทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจีน ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น้ําแยงซี เป็นศูนย์กลางการ
คมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากร

ประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้ที่ไดรั้บการ
พัฒนาจนถกูขนานนามว่า “นครปารสีแห่งตะวันออก 
นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นยาบวัหมิะ ชมครมีเป่าซู่ถัง หรอืทีรู่จ้ักกันดใีนชือ่ “บัวหิมะ” สรรพคุณ
เป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น   

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกงิ ถนนคนเดนิที่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์
เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นยิมของคนไทยอีกแห่งหนึง่ นอกจากนี้ที่หาดไว่ทันยัง
สามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮไ้ดอ้ย่างชัดเจนอีก

ดว้ย ใครมาเยอืนเซีย่งไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบันด”์ จงึ
เรยีกไดว่้ามาถงึเซีย่งไฮจ้รงิๆ  หลงัจากชมววิเมืองเซี่ยงไฮจ้นเต็มแลว้ นําท่านเดนิทาง
สู่ถนนคนเดนินานกงินําท่านสู่รา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขา
ใหม่ทีน่ครเซีย่งไฮ ้มาพรอ้มกับความยิง่ใหญ่อลังการ ครองตําแหน่งสตาร์บัคสท์ี่ใหญ่
และสวยทีส่ดุในโลก ซึง่ไดทํ้าการเปิดตวัไปเมือ่วันที่ 6 ธันวาคม 2017 มีเนื้อที่ใหญ่โต

ถงึ 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแต่งดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหลีย่มซึง่เป็นงาน



 

 

แฮนด์เมดจํานวน 10,000 แผ่น และที่ตั ้งตระหง่านอยู่กลางรา้นคือถังคั่วกาแฟ
ทองเหลอืงขนาด 40 ตัน สูงเท่าตกึ 2 ชัน้ ประดับประดาดว้ยแผ่นตราประทับแบบจีน
โบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึง่บอกเลา่เรือ่งราวความเป็นมาของสตาร์บัคส ์กาแฟที่คั่ว
ในถงัทองเหลอืงนีจ้ะถกูสง่ผ่านไปตามท่อทองเหลอืงดา้นบน ซึง่จะทําใหเ้กดิเสยีงราว

กับเสยีงดนตรี มีเคาน์เตอร์ที่ยาวที่สุด ซึง่มีความยาวถงึ 26.9 เมตร ครองตําแหน่ง
เคานเ์ตอรข์องสตารบ์ัคสท์ีม่คีวามยาวทีส่ดุในโลก มเีครือ่งดืม่หลากหลายมากกว่า 100 
ชนดิ รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานีเ้พยีงแห่งเดยีว  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูไกแ่ดง และหมูพนัปี  

 
พกัที ่ VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 

วนัท ีห่า้ รา้นหยก - หาดไวท่าน - ตลาดรอ้ยปีเฉนิหวงัเม ีย้ว - เซีย่งไฮ ้- กรงุเทพฯ 
                    (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม  

นําทา่นชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดบันําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอนัลํ้าคา่แก่

คนทีท่า่นรกั จากนัน้นําท่านสูบ่รเิวณ หาดไว่ทาน ซึง่ไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่
อย่างใด แตเ่ป็นย่านถนนรมิแม่น้ําทีม่คีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแม่น้ําหวงผู่ฝ่ัง
ตะวันตกซึง่อยู่ในย่านเมืองเก่า หาดไว่ทานยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ที่โด่ง
ดงัเรือ่ง “เจา้พ่อเซี่ยงไฮ”้ ซึง่ถ่ายทอด เรื่องราวของเจา้พ่อเซี่ยงไฮ ้ที่เกดิข ึน้ในยุคที่
เมอืงเซีย่งไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊ง แย่งชงิอํานาจกันใหวุ้่นวายไปหมด หาดไว่

ทานจงึมีช ือ่ที่รูจั้กในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยว่า "หาดเจา้พ่อเซี่ยงไฮ"้ น่ันเอง และ
หาดไว่ทานนียั้งอยู่ใกล ้ 



 

 

 
 
จากนัน้นําท่านสู ่“ตลาดเฉนิหวงัเม ีย่ว” หรอืตลาดรอ้ยปี เซี่ยงไฮ ้เป็นตลาดเก่าของผู่
ตง เมอืงเซีย่งไฮอ้าคารบา้นเรือนบรเิวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิ
และชงิ แต่ทําเป็นรา้นขายของมีทั ้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระล ึก และสนิคา้

สมัยใหม่อย่างรองเทา้กีฬา กระเป๋า อีกทัง้ยังมีรา้นขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีก
มากมาย  ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

เท ีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนเูส ีย่วหลงเปา 
สมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 

17.20 น. นําทุกท่านเหนิฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เท ีย่วบนิท ี ่
TG665  

 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ระหวา่งการเดนิทาง) 
21.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 
 

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

 
 
 
 

 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายุตํา่กวา่ 18 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วม 
ต ัว๋ 

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 มถิุนายน 2562 21,999 21,999 3,500 8,900 

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

28 ม.ิ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 สงิหาคม 2562 22,999 22,999 3,500 8,900 

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

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

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

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

24 – 28 สงิหาคม 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 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ท่าน*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบ

ชา, หยก, บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก ซึง่จําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี

ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวน

ทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และ

ถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/

รา้น/ท่าน 

 

 ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจําหน่ายในวันสุดทา้ย ลูกทัวรท์่านใดสนใจ
สามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวรท์ัง้ส ิน้ แต่เป็นการบอก
กลา่วลว่งหนา้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ี 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 1 ช ิน้ ไม่เกนิ 20 กก.        

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศก์คอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซี่าแบบกรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท   

     (สําหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน้)   

 คา่ธรรมเนยีมวซี่าเดีย่วเขา้ประเทศจีน **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ปท่องเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการทําวซี่าเพิม่ ท่านละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ ท่านละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 



 

 

 คา่ใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศพัท์

ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่

นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาท ตอ่ท่านเพือ่สํารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 

วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของ
ท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์นัน้ๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง

บรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของ
ทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอ เจนซี่ตอ้งการขอยกเล ิกการเด ินทาง หรือเลื่อนการเด ินทาง 
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสาร
การยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทาง
บรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีช ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใด
อย่างหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่ชําระ
แลว้ 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารที่ชําระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิท

จะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบรกิารที่ชําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่
นักท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
2.4 เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิล่วงหนา้เต็ม 100% ซึง่เมื่อ
จองและจ่ายมัดจําแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั ้งส ิน้ และในกรณีที่ออกตั๋ว
เครือ่งบนิไปแลว้ หากมีการยกิเลกิหรือขอเลือ่นการเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทําเรื่องขอคนืค่าตั๋ว

หรอืขอคนืคา่ทัวรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาลํา Charter Flight 
หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัด
จําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง
บรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของ
ทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 

 
 



 

 

เงือ่นไขและขอ้กาํหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิ
คา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 
15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซ่า  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้  ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล 
คํานําหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อให ้

สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี ้
บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของ
นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา 
ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลง
อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการ
บนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทน
บรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเท่านัน้  
 

ขอ้แนะนาํกอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 

มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิ
ล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาต
ใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกีย่วกบัการนาํแบตเตอรีส่าํรองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
  แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใส่กระเป๋าตดิตัวถอืข ึน้เครื่องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที่จํากัด 

ไดแ้ก่ 
4.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนํา

ข ึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีารจํากัดจํานวน  
4.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข ึน้

เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข ึน้เครื่องใน
ทุกกรณี 

5. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 

 



 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาทอ่งเท ีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ 
เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 
 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  
 สาํเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปี 

 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  
 

การทาํวซ่ีากรุป๊ทอ่งเท ีย่วใชแ้คเ่พยีงสําเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน 

ลูกคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 

 


