


วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) -

21.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง แอรเ์อเชยี เอ็กซ์
(Air Asia x)

สนามบนิซ่างไห่ ผู่ตง - – (
รวมรถบสัรบั-สง่ พรอ้มหวัหนา้ทวัรบ์รกิาร)

00.10 น. แอรเ์อเชยี เอ็กซ์ (Air Asia x) XJ760 (ใชร้ะยะเวลาบนิ
โดยประมาณ 4 20 นาท)ี

05.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิซ่างไห่ ผู่ตง ประเทศจีน
รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทาง นําท่าน

เดนิทางตามโปรแกรม
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร

นําท่านสัมผัสกับเทคโนโลยดีา้นคมนาคมสดุไฮเทค นําท่านโดยสาร รถไฟแม่เหล็ก รถไฟ
430 นําท่าน

เดนิทางสู่ (Shanghai Disneyland) 6
ขนาดใหญอ่นัดบั 2 ของโลก รองจากดสินยีแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา และเป็นสวน

3 สวนสนุก
หญ่กวา่ฮอ่งกงดสินียแ์ลนดถ์งึ 3

ใชเ้วลาร่วม 5 5.5 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืราว 180,000 ลา้นบาท



6 ธมีปารค์ และ 1 ฟรโีซน
 Disney Town

Lego Land
 Mickey Avenue

 Adventure Isle
ลกึลับในยุคดกึดําบรรพ์ “Camp Discovery” พรอ้มเชญิชวนใหร้่วมเดนิสํารวจดนิ
ปรศินาและความลกึลับ และลงเรอืเขา้ไปสู่ “Roaring Rapids”

Roaring Over The Horizon D จะพา

 Tomorrow Land

Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค
“Lightcycle Power Run”

หรอืจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star Wars Launch Bay” ไดถ้่ายรูป
กบั Darth Vader ตวัเป็นๆ

 Gardens of Imagination มจีุ
‘Wandering Moon Teahouse’ เป็น

เป็นเหลา่ 12 นักกษัตรยิ ์ตามแบบปฏทินิจนี คอื Fantasia
Carousel (มา้หมนุ) กบั Dumbo The Flying Elephant

 Treasure Cove The Pirates of the Caribbean

ตา่งๆ รมิทะเล Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken
Treasure D Black Pearl กับ Flying
Dutchman ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’

 Fantasy Land “Enchanted
Stourybook Castle”
สโนวไ์วท,์ เจา้หญงินทิรา, ซนิเดอเรลา่, ,
คน และยังโซนกจิกรรมอย่างเชน่ “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภัยภายใน

ไวท ์ผ่านจอภาพแบบสามมติ ิหรอื “ALICE IN WONDERLAND
MAZE” Alice in Wonderland

“Seven Dwarfs Mine Train”
ใหส้นุกและหวาดเสยีวไดพ้อสมควร

** **
(
คํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)

... Venus International Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่

าม ยว ( ลอ่งเรอื) - รา้นผา้ไหม -

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)
นําท่านสัมผัสกับเทคโนโลยดีา้นคมนาคมสดุไฮเทค นําท่านโดยสาร รถไฟแม่เหล็ก รถไฟ

430
เดนิทางสู่ ยว (Zhujiajiao Ancient Town)
ทะเล นซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจยีงกับมณฑลเจียงซู

แยงซเีกยีง



และ แมว้า่รอบขา้งของชมุชนความเจรญิแผ่ขยายอยู่รอบ

านลอ่งเรอืชมเมอืงจู

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนูขาหมูซูโจว (3)



บา่ย เมอืง (Shanghai)
เป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวนัออกเฉยีงใต้ ,200 ตร.กม.

นามวา่ “นครปารสีแหง่ตะวนัออก” ระหวา่งทางนําทา่นแวะ รา้นผา้ไหม ของจนี  ใหท้า่นได ้
(Xin Tian

Di) เมอืง อดตีเคยเป็นเขตบา้นก่ออฐิสี
เทาสไตลส์อืคูเ่หมนิ

ของ
ตลต์ะวันออกและตะวันตกหลอม

ของ
พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนูไกแ่ดง (4)

... Venus International Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่

รา้นบวัหมิะ – ตกึจนิเหม่า 88 ( 88) – หาดไหว่ทนั - ถนนนานกงิ -
Starbucks Reserve Roastery - รา้นหยก - ถนน

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)
นําทา่นแวะชม รา้นบวัหมิะ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟ
ไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบา้น ตกึจนิเหมา่ 88 (Jin Mao
Tower) ** ( 88) **

ของโลก ตกึจนิเหม่าถูกออกแบบโดยบรษัิท Skidmore, Owings & Merrill เป็นบรษัิทของสหรัฐอเมรกิา

ชมววิเมอืงเ



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคา 6)
หาดไว่ทาน (Waitan) แตเ่ป็นยา่น

“ ”
มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊งค์ แย่งชงิอํานาจกันใหวุ้่นวายไปหมด หาดไว่

ถนนนานกงิ (Nanjing Street)
เนม "หอ
ไขมุ่ก"
แบบคลาสสกิของ “เดอะบันด”์ นําทา่น
อธัยาศยั



นนําทา่นชมรา้น Starbucks Reserve Roastery ไฮ ้
6 ธันวาคม

2017 2,787
จํานวน 10,000 40 ตัน สงูเทา่ตกึ 2
ประดับประดาดว้ยแผ่นตราประทับแบบจนีโบราณมากกวา่ 1,000 แผ่น

26.9
100

รา้นหยก
นําท่านเดนิทางสู่ (Tianzi Fang)

มรีา้นคา้หลากหลายในอาคารอฐิ

ปกหนงั บา้นเรื

20 “Shikumen”

ตา่งประเทศ
พเิศษ !! (7)

... New Knight Royal Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่

สนามบนิซา่งไห่ ผูต่ง – สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ)

เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (8)
06.50 น. บนิลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย แอรเ์อเชยี เอ็กซ์ (Air Asia x) XJ761 (ใชร้ะยะเวลาบนิ

ประมาณ 20 นาท)ี
10.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ

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



อตัราคา่บรกิาร

กําหนดการเดนิทาง
ผูใ้หญ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี
เตยีง และไมม่เีตยีง

ราคาไมร่วม

25 – 29 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 4,999 7,999

08 – 12 สงิหาคม 2562 15,999 15,999 5,999 8,999

09 – 13 สงิหาคม 2562 17,999 17,999 5,999 9,999

22 – 26 สงิหาคม 2562 13,999 13,999 4,999 7,999

12 – 16 กนัยายน 2562 14,999 14,999 4,999 7,999

26 – 30 กนัยายน 2562 13,999 13,999 4,999 7,999

10 – 14 ตลุาคม 2562 16,999 16,999 5,999 8,999

17 – 21 ตลุาคม 2562 14,999 14,999 4,999 7,999

19 – 23 ตลุาคม 2562 14,999 14,999 4,999 7,999

24 – 28 ตลุาคม 2562 14,999 14,999 4,999 7,999

07 – 11 พฤศจกิายน 2562 14,999 14,999 4,999 7,999

21 – 25 พฤศจกิายน 2562 14,999 14,999 4,999 7,999

05 – 09 ธนัวาคม 2562 14,999 14,999 4,999 7,999

06 – 10 ธนัวาคม 2562 15,999 15,999 5,999 7,999

12 – 16 ธนัวาคม 2562 13,999 13,999 4,999 7,999

19 – 23 ธนัวาคม 2562 13,999 13,999 4,999 7,999

26 – 30 ธนัวาคม 2562 13,999 13,999 4,999 7,999

27 – 31 ธนัวาคม 2562 15,999 15,999 4,999 7,999

28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 22,999 22,999 7,999 12,999

29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 22,999 22,999 7,999 12,999

30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 22,999 22,999 7,999 12,999

,500 บาท/ทา่น/ทรปิ**
1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ**



(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-
** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท **

หมายเหต ุ: , รา้น
ศลิปะรัสเซยี,

บความ

หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ
เป็นจํานวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น



ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) **

 -กลบั พรอ้มคณะ 
 20 กก.  คา่รถรับ-
 
  คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง
 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,



รดี มนิบิารใ์นหอ้ง
 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น
 1,500 บาท

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-
 ,800 บาท

ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป)
 % %

1. กรณุาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน
ยกเลกิ

เช็ค
Waiting List)

2. 100% กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั



3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล์ 9.00
น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00
วันหยดุทําการของทางบรษัิท

ทาง

1. ผูม้ี

2.
แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐา

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร

ยนแปลงการ
เ **

3. Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน
ตัวแทนในป

4. ษัทฯ
โดย
อย

5.
โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ

6. 9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 าเป็นวันหยุด
ทําการของทางบรษัิท

1. และ
ว)

2. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้
สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล์ PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้

แบบหมูค่ณะ

1. โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล์ PDF. (รปูถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถ
ใชไ้ด)้

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง)



2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จาํเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ
หรอือาํเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง
คา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง



- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จาํเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จาํเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

**

ปลายทางเป็นผูด้ําเนนิการ **

1. อสิราเอล          2. อฟักานสิถาน          3. ปากสีถาน           4. อซุเบกสิถาน          5. ทาจกิสิขาน               6. เต ิรก์เมนสิถาน

7. อหิรา่น              8. อริกั                       9. ตรุก ี                 10. อยีปิต ์                  11. ซาอดุอิาระ เบยี        12. ซเีรยี

13. เลบานอน      14. จอรแ์ดน               15. อนิเดยี             16. ศรลีงักา                17. ลเิบยี 18. ซูดาน

19. แอลจเีรยี      20. ไนจเีรยี                 21. คาซคัสถาน     22. รฐัปาเลสไตน์

1.
2. ทางราชการ

ยว โดย

รับผดิชอ
-

วา่บางสว่
3. การเขา้-

4.
นังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม

5.
ทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ

6. ษัท
เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้

เป็นตน้
7.

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ



9.
วบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะ

10.
1,000

11.

12.

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามา


