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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว 
บวกเพิ�ม
เด็ก0-18

ปี 
สายการบนิ จาํนวน 

06-10 กนัยายน 2562 (ศ-อ) 6,996 4,000 2,500 CZ 31 

08-12 กนัยายน 2562  7,997 4,000 2,500 CZ 40 

13-17 กนัยายน 2562 (ศ-อ) 7,997 4,000 2,500 CZ 31 

20-24 กนัยายน 2562 (ศ-อ) 7,997 4,000 2,500 CZ 31 

04-08 ตลุาคม 2562 (ศ-อ) 7,997 4,000 2,500 CZ 31 

06-10 ตลุาคม 2562 7,997 4,000 2,500 CZ 39 

11-15 ตลุาคม 2562  
(ศ-อ วนัคลายวนัสวรรคต ร.9) 

8,998 4,000 2,500 CZ 31 

18-22 ตลุาคม 2562 (ศ-อ) 7,997 4,000 2,500 CZ 31 

 



 

 

เซี�ยงไฮ ้  ดสินยีแ์ลนด ์ ซูโจว 5 
วนั  

เต็มอิ�มจใุจยอ้นวยัเด็ก “ สวนสนุกดสินยีแ์ลนดเ์ซี�ยงไฮ ้” 
ซูโจว เมอืงแหง่สาวงาม . . . ลอ่งเรอืเมอืงนํ <าโบราณจเูจยีเจี�ยว  

นมสัการเจา้แมก่วนอมิพนักร ณ วดัหลงหวั วดัเกา่แกเ่ซี�ยงไฮ ้
★ ชมตกึสตารบ์คัที�ใหญท่ี�สดุในโลก . . คอกาแฟหา้มพลาด 

★ 
ชอ้ปปิ< งไฮเทค  “HeMa Fresh”  ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตดจิทิลั  l ชม หาดเจา้พอ่เซี�ยงไฮ ้

เดนิทางโดยสายการบนิไชนา่เซาสเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์(CZ)  
 
 
 

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ , คา่วซีา่ 1,650 บาท 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

23.00 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั �น 4 ประต ู10  เคานเ์ตอร ์U 
สายการบนิ China Southern Airlines (CZ) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร   

 

วนัที�สอง สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิผู่ตง – เซี�ยงไฮ ้– วดัหลงหวั – รา้นบวัหมิะ – เมอืงซูโจว – เมอืง
โบราณจเูจยีเจี�ยว – รา้นหยก – หาดไวท่าน(หาดเจา้พอ่เซี�ยงไฮ)้ – ตกึสตารบ์คัใหญท่ี�สดุในโลก  

02.00 น.  � เดนิทางสู ่เซี�ยงไฮ ้โดยสายการบนิ China Southern Airlines เที�ยวบนิที� CZ8464  
06.55 น. ถงึสนามบนิผูต่ง เซี�ยงไฮ ้ เมอืงเซี�ยงไฮ ้ "นครปารสีแหง่ตะวันออก" ถกูจัดใหอ้ยูใ่นกลุม่มหานครไฮโซอนัดับ 

5 ของโลก รองจาก กรุงวอชงิตัน ด.ีซ.ี นวิยอรก์ ลอนดอน และ ปารสี รูปแบบการปกครองของมหานครชา่ง
ไหจั่ดอยูใ่นกลุม่เมอืงที�ข ึ�นตรงตอ่รัฐบาลกลาง ซึ�งไมข่ึ�นตอ่มณฑลใด ๆ ทั �งสิ�น และปัจจบุันประเทศจนีมเีมอืง
ที�มรีูปแบบการปกครองลักษณะนี�ทั �ง สิ�น 4 เมอืงดว้ยกัน ไดแ้ก ่ปักกิ�ง เซี�ยงไฮ ้เทยีนจนิและฉงชิ�ง มหานคร
ชา่งไห่ ปัจจุบันนับเป็นเมืองที�มีขนาดใหญ่ที�สุดเมอืงหนึ�งของโลก และมปีระชากรมากเป็นอันดับหนึ�งของ
ประเทศจนี เป็นเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิในดา้นต่างๆ ของภูมภิาค ทั �งทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การเงนิ 
การลงทุน รวมถงึ ดา้นแฟชั�น และการท่องเที�ยว โดยการผลักดันของรัฐบาลซึ�งใหน้ครเซี�ยงไฮก้า้วขึ�นเป็น
ผูนํ้า และเป็นศนูยก์ลางดา้นเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเชยี เซี�ยงไฮจ้งึนับเป็นความภูมใิจของชาวจนี โดยเฉพาะ
ชาวเมอืงซึ�งถอืกันวา่เมอืงของตนเป็นสัญลักษณ์ของจนียุคใหม่ ในดา้นความกา้วหนา้และทันสมัย   นําท่าน
ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง,ดา่นศลุกากรและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.)  

 นําท่านเขา้สู ่วัดหลงหัวซื�อ(Longhua Temple) วัดที�เกา่แกท่ี�สดุตั �งอยู่ทาง
ตอนใตข้องมหานครเซี�ยงไฮ ้สมัยสามก๊ก เมื�อปี 242 ซนุกวนตอ้งการสรา้ง
วัดแห่งนี�ข ึ�นเพื�ออุทศิใหก้ับมารดาผูล้่วงลับใชช้ื�อวัดว่า “วัดเซยีนซื�อ” และ
ตอ่มาไดจ้งึไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็นวัดหลงหัว วัดหลงหัวถกูทําลายในสมัยราชวงศ์



 

ถังและถกูสรา้งขึ�นใหมใ่นสมัยราชวงศซ์ง่เหนือเมื�อปี 977 ตอ่มาในสมัยราชวงศซ์ง่มกีารเปลี�ยนชื�อเป็นวัด “กง
เซียง” (Kong Xiang Temple) แต่ก็เปลี�ยนกลับมาใชช้ื�อวัดหลงหัวอีกครั �งในสมัยจักรพรรดิว่านลี�แห่ง
ราชวงศ์หมงิ ภายในวัดมีวหิารเจ็ดหลัง วหิารใหญ่มีพระศรศีากยมุณี วหิารพระเมตไตรย หรือ วหิารเจา้แม่
กวนอมิที�มอีงคเ์จา้แม่กวนอมิพันกร รายลอ้มดว้ยพระพุทธรูปสทีอง 500 องค ์อสิระขอพรตามอัธยาศัย จนถงึ
เวลานัดหมาย    นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ ผอ่นคลายความเมื�อยลา้กบัการแชเ่ทา้ดว้ยสมนุไพรจนีและรับ
ฟังสรรพคณุ “บวัหมิะ” ยาสามัญประจําบา้นของจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซื�อสนิคา้ตามอธัยาศัย 

 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงซโูจว(Suzhou) เมอืงที�มคีวามสวยงามดว้ยทัศนียภาพธรรมชาตไิมน่อ้ยไปกวา่หังโจว
ดว้ยสวนและคลองสายนอ้ยใหญ่มีความงามเป็นเอกลักษณ์แห่งหนึ�งที�มีประวัตคิวามเป็นมายาวนานกว่า 
2,500  ปีถอืเป็นเมอืงพี�เมอืงนอ้งกบัเมอืงหังโจวและไดรั้บสมญาวา่ “เมอืงแหง่สาวงามและตน้ฉบับการจัดสวน
ของจนี” ใหท้า่นไดช้มววิสองขา้งทางพรอ้มพักผอ่นบนรถ 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจียว(Zhujiajiao) ซึ�งตั �งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของเซี�ยงไฮ ้รมิฝั� งทะเลสาบดื�น  ซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อ
เจยีงกับมณฑลเจยีงซ ูเป็นตําบลนํ�าแหง่วัฒนธรรมโบราณ ตดิอันดับหนึ�งใน
สี�ที�มชี ื�อเสยีงโดง่ดังในบรรดาตําบลนํ�าของเมอืงเซี�ยงไฮ ้อกีทั �งไดช้ื�อวา่เป็น
ไขม่กุใตแ้มนํ่�าแยงซเีกยีง ปัจจบุนัที�ยังคงดํารงวถิชีวีติ และความเป็นอยูแ่บบ
ดั �งเดมิเอาไว ้แมว้า่รอบขา้งของชมุชนความเจรญิแผ่ขยายอยูร่อบดา้น แตท่วา่ชมุชนรมินํ�าของชายแดนเมอืง
เซี�ยงไฮแ้หง่นี�ยังคงเสน่หม์นขลังของรปูแบบบา้นเรอืน ซึ�งภายในเมอืงมสี ิ�งกอ่สรา้งทางวัฒนธรรมโบราณของ
ราชวงศห์มงิและราชวงศซ์งิอยู่มากมาย นําท่านล่องเรอืชมบา้นเมอืงจูเจยีเจี�ยว ชมทัศนียภาพที�สวยงามที�
ยังคงความดั �งเดมิของเมอืงเอาไว ้

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเขา้ชม รา้นหยก ฟังบรรยายสรรพคุณของหยก เลือกซื�อเลือกชมสนิคา้ภายในรา้น จนถงึเวลาอัน
สมควร 
นําท่านสู่บรเิวณ  เขตหาดไว่ทัน หรือ หาดเจา้พ่อเซี�ยงไฮ ้ตั �งอยู่บนฝั� ง
ตะวันตกของแมนํ่�าหวงผูม่คีวามยาวจากเหนอืจรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตร เป็นเขต
สถาปัตยกรรมที�ไดช้ื�อว่า “ พพิธิภัณฑส์ิ�งก่อสรา้งหมื�นปีแห่งชาตจิีน ” ถือ 
เป็นสัญลักษณ์ที�โดดเดน่ของนครเซี�ยงไฮ ้ อกีทั �งถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้น
การเงนิการธนาคารที�สําคัญแหง่หนึ�งของเซี�ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวทั่นเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรม
ที�หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทั�งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
ตะวันออก-ตะวันตก เป็นที�ตั �งของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และสํานักงานใหญข่องธนาคาร
ตา่งชาต ิเป็นตน้ บรเิวณเขตวา่ยทานแหง่นี�ทา่นจะสามารถมองเห็น หอไขม่กุ 
นําท่านสู่ ตกึสตารบ์ัค (Starbucks Reserve Roastery Shanghai) สาขาใหญ่ที�สุด
ในโลก ณ มหานครเซี�ยงไฮ ้อยูบ่นอาคาร 2 ชั �น พื�นที�กวา่ 2,700 ตารางเมตร พรอ้ม
พนักงานกว่า 400 คน ใหญ่กว่าสาขาปกตถิงึ 300 เท่าดา้นบนของรา้นตกแต่งดว้ย
แผ่นไมรู้ปหกเหลี�ยม ดว้ยงานแฮนด์เมดจํานวน 10,000 แผ่น  ชมถังคั�วกาแฟ
ทองเหลอืงขนาด 40 ตัน สงูเทา่ตกึ 2 ชั �น ประดับประดาดว้ยแผ่นตราประทับแบบจนี
โบราณมากกว่า 1,000 แผ่นมีบาร์จบิกาแฟที�ยาวที�สุดในโลกที�ยาวถงึ 88 ฟุต มี
เครื�องดื�มมากกว่า 100 ชนดิ รวมไปถงึเครื�องดื�มที�มเีฉพาะสาขานี�แห่งเดยีว มเีบเกอรี�ที�ทําสดๆใหม่ๆมากกว่า 
80 ชนดิและพบกับเทคโนโลยทีี�ทันสมัย เทคโนโลย ีAR (Augmented Reality การผสานโลกความเป็นจรงิ
เขา้กับโลกเสมอืน) ส่องมอืถอืไปตรงไหนก็จะมขีอ้มูลออกมา สรา้งความสนุกสนานใหก้ับลูกคา้ที�เขา้มาใช ้
บรกิารอกีดว้ย. 

เย็น  � รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  � นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั NEW KNIGHT ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
 
 
 
 



 

 

วนัสาม เซี�ยงไฮ ้– รา้นผา้ไหม – รา้นชา – ตลาดเถาเป่าเฉงิ – เหอหมา่ เฟรช(ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตดจิทิลั) – 
★Option ขึ<นตกึเซี�ยงไฮเ้วลิดไ์ฟแนนเชยีลเซ็นเตอร(์SWFC) – ★Option ลอ่งเรอืแมนํ่ <าหวงผู ่

เชา้  � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  นําทา่นแวะชม รา้นผา้ไหม ที�ข ึ�นชื�อของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซื�อสนิคา้ที�ทําจากไหม เชน่ 

ผา้ห่ม เสื�อผา้ ฯลฯ  นําทา่นเขา้สู ่รา้นชา ฟังคําสรรพคณุอันลอืชื�อของใบชาที�มชีื�อเสยีงของเมอืงจนี และให ้
ทา่นชมิชาที�มรีสชาตแิละสรรพคณุที�แตกตา่งกนัออกไป เชน่ บํารงุสายตา,ลดไขมันในเสน้เลอืด ฯลฯ   

  จ าก นั�น ให ้ท่ าน ได จุ้ ใจกั บ ก ารซื� อ สิน ค ้าที�  ช อ้ ป ปิ� งต ล าด เถ า เป่ า เฉิ ง 
(TAOBAOCHENG) เป็นตลาดที�ขายของบนอาคาร 5 ชั �น ขายสนิคา้กอ๊ปเกรด A, 
B มีทั �งกระเป๋า เสื�อผา้ กางเกง สนิคา้แฟชั�น แมก้ระทั�งของอเิล็คโทรนิคต่างๆ
มากมาย อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิ�งตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านพบกับการจับจ่ายรูปแบบใหม่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตดจิทัิล เหอหม่า เฟรช 

(Hema Fresh) สะดวกสบายกับการชอ้ปปิ�งรปูแบบใหม ่ชอ้ปปิ�งง่ายๆ ไมต่อ้งพก
เงนิสด โดยแนวคดิของเจา้พ่อนักคดิ “อาลบีาบา” ที�เปลี�ยนการใชจ้า่ยดว้ยเงนิสด
ใหง้่ายขึ�นโดยการจ่ายผ่านแอปพลเิคชั�น อาลเีพย(์Alipay)ทางมอืถอื นอกจากนี�
ท่านยังสามารถชอ้ปปิ� งในรูปแบบออนไลน์ไดอ้ีกดว้ย มีบรกิารส่งของถงึบา้น  
ปัจจุบันซุปเปอรม์ารเ์ก็ตดจิทัิลมีมากกว่า 100 สาขาทั�วทั �งประเทศจีน ดว้ยการ
จับจา่ยที�สะดวกสบายทําใหซ้ปุเปอรม์ารเ์ก็ตมกีารเตบิโตอยา่งกา้วกระโดด อสิระทา่นเดนิเที�ยวชมซปุเปอรม์าร์
เก็ตดจิทัิลตามอธัยาศัย  

เย็น  � รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
★ OPTION  ขึ�นตกึเซี�ยงไฮเ้วลิดไ์ฟแนนเชยีลเซ็นเตอร ์(SWFC) ชั �น 100 ตกึ SWFC เป็นตกึที�สงูที�สดุ

ของประเทศจีน มีความสูงถงึ 492 เมตร มทัี �งหมด 101 ชั �นและมพีื�นที� 381,600 ตาราง
เมตร อยู่ในเขตผู่ตง ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์รอบมหานครเซี�ยงไฮ ้เก็บภาพววิและตกึที�มี
รปูรา่งแปลกตาตามอธัยาศัย (คา่ขึ�นตกึไมร่วมในคา่ทัวร ์กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรค์ะ) 

★ OPTION  ลอ่งเรอืแมนํ่�าหวงผู่ แมนํ่�าสายสําคัญของเซี�ยงไฮ ้เป็นอกีกจิกรรมหนึ�งที�ผูม้าเยอืนเซี�ยงไฮไ้มค่วรพลาด ท่าน
จะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพของมหานครเซี�ยงไฮใ้นเวลากลางคนื ซึ�งมกีารประดับไฟอย่างงดงามยิ�งนัก (ค่า
ลอ่งเรอืไมร่วมในคา่ทัวร ์กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรค์ะ) 
� นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั NEW KNIGHT ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
 

วนัที�ส ี� เซี�ยงไฮ ้– ★Option สวนสนกุเซี�ยงไฮด้สินยีแ์ลนด ์

เชา้  � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
★  OPTION สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (Shanghai Disneyland Park) (ค่าออฟชั�นเขา้สวน

สนุกทา่นละ 500.- บาท จองและจา่ยคา่ออพชั�นพรอ้มคา่ทัวรไ์ดเ้ลยคะ)เป็น
สวนสนุกที�ตั �งอยู่ที�ผู่ตง เมอืงเซี�ยงไฮ ้สาธารณรัฐประชาชนจนี สวนสนุกใน
เซี�ยงไฮด้สินียร์สีอรต์ดําเนนิการโดยบรษัิทวอลตด์สินียพ์ารก์, เอ็กซพ์เีรยีนซ์
แอนดค์อนซูเมอรโ์ปรดักสแ์ละเซี�ยงไฮเ้ชนดกิรุ๊ป  ผ่านการลงทุนของบรษัิท
เดอะวอลตด์สินียแ์ละเซี�ยงไฮเ้ชนดกิรุ๊ป  โดยเริ�มกอ่สรา้งเมื�อวันที� 8 เมษายน พ.ศ. 2554  เปิดใหบ้รกิารเมื�อ
วันที� 16 มถินุายน พ.ศ. 2559  ซึ�งใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการกอ่สรา้ง โดยใชง้บทั �งสิ�นราว 5.5 พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯหรอืราว 180,000 ลา้นบาท เซี�ยงไฮด้สินียแ์ลนด ์ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลก รองจากดสินียแ์ลนดใ์น
ออรแ์ลนโด รัฐฟลอรดิาอเมรกิาและเป็นสวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์ห่งที � 3 ในเอเชยี ภายในสวนสนุกยังมี
แหลง่ชอ้ปปิ�ง,รา้นอาหาร,โรงแรมและโซนของสวนสนุกใหท้่านไดเ้ลอืกเลน่กจิกรรม *DISNEY TOWN โซน
แรกกอ่นเขา้สวนสนุก ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร,รา้นจําหน่ายของที�ระลกึต่างๆ *MICKEY AVENUE โซน
นี�จะเป็นโซนขายของที�ระลกึกับรา้นอาหารและก็จะมสีว่นของที�ฉายหนังการต์ูนสั �นของมกิกี�เมา้ส ์เหมาะ
กับการถ่ายรูปและนั�งพักผ่อนภายในสวนสนุก *ADVENTURE ISLE ดนิแดนใหก้ารผจญภัยที �จะทําให ้



 

นักท่องเที�ยวไดต้ื�นตาตื�นใจกับบรรยากาศหุบเขาลกึลับในยุคดกึดําบรรพ ์‘Casmp Discovery’พรอ้มเชญิ
ชวนใหร้่วมเดนิสํารวจดนิแดนที�แฝงไปดว้ยปรศินาและความลกึลับ และลงเรอืเขา้ไปสู ่‘Roaring Rapids’ 
อุโมงคถํ์�าปรศินาในชอ่งเขารอวรร์ ิ �ง ซึ �งเป็นที �อยู ่ของจระเขย้ักษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The 
Horizon เป็นเครื�องเล่นแนว 4D จะพาเราบนิชมธรรมชาตแิละสิ�งกอ่สรา้งต่างๆทั�วโลก *TOMORROW 
LAND อกีหนึ�งไฮโลทเ์ด่นของสวนสนุกดสินีย ์ที �มักจะสรา้งโลกแห่งอนาคต เพื�อสรา้งจตินาการใหก้ับ
เด็กๆ พรอ้มกับดไีซน์เครื�องเล่นสดุลํ�าใหเ้ขา้กับคอนเซ็ปต ์สําหรับที�ดสินียแ์ลนดแ์ห่งใหม่นี� เปิดตัวเครื�อง
เล่นที�มจีากวดิโีอเกมและภาพยนตรไ์ซไฟชื�อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที�ถูกขนาน
นามไวว้่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึ�งสดุยอดรถไฟเหาะตลีังกาสําหรับเซี �ยงไฮ ้ดสีนียแ์ลนดท์ี�
หา้มพลาด หรอืจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star Wars Lauch Bay” ไดถ้่ายรูปกับ Darth Vader ตัว
เป็นๆ *GARDENS OF IMAGINATION มจี ุดเด ่นเรื �องวัฒนธรรมของจนี สง่เสรมิเอกลักษณ์ของสวน
พฤกษาในสวนสนุกแห่งนี�ไดอ้ย่างเต็มที� สวนที�ตั �งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนยิาย ‘Wandering Moon 
Teahouse’ เป็นโรงนํ�าชาที �พักผ่อนหย่อนใจที �งดงามอย่างลงตัว อกีทั �งยังมสีวนที �เลอืกตัวละครสัตว์
ของดสินีย ์ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตรยิ ์ตามแบบปฏทินิจนี ม ี2 เครื�องเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได ้ผูใ้หญ่
เล ่นด ีคอื Fantasia Carousel(มา้หมุน) กับ Dumbo The Fluing Elephant *TREASURE COVE เป็นธี
มโจรสลัด เนรมติฉากจากภาพยนตรช์ื�อดัง The Pirates of the Caribbean กลายเป็นเครื�องเล่นและการ
แสดงโชวส์ดุตระการตา ที �หาชมไดแ้ค่เพียงที � เซี �ยงไฮ ้เท่านั �น จําลองฉากต่างๆ รมิทะเล เครื�องเล่น
ไฮไลทค์อื Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เป็นเครื�องเล่นแนว 4D จะ
พาเรานั�งเรอืพจญภัยไปกับต่อสูข้องเรอื Black Pearl กับ Flying Dutchman นอกจากนี�ยังมเีครื�องเล่น
มากมาย เชน่ ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’  *FANTASY LAND สนุกก ับเมอืงเทพ
นยิาย เป็นโซนที�ตั �งของปราสาทดสินีย ์ที �มชีื �อว่า “Enchanted Stourybook Castle” ท่านจะไดพ้บกับ
โชวอ์ันยิ�งใหญ่ตระการตาและตัวการต์ูนที�ท่านชื�นชอบ อาทเิชน่ สโนวไ์วท,์ เจา้หญงินทิรา, ซนิเดอเรล่า, 
มกิกี�เมาท,์ หมพีลู และเพื�อนๆตัวการต์ูนอันเป็นที�ใฝ่ฝันของทุกคน และยังโซนกจิกรรมอย่างเชน่ “Once 
Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาทดสินีย ์พบเรื �องราวของสโนว ์ไวท ์ผ่าน
จอภาพแบบสามมติ ิหรอื “AlIce in Wonderland Maze” เป็นทางเดนิผ่านเขาวงกตเพื �อเขา้ไปเจอตัว
ละครจาก Alice inWonderland  และเครื�องเล่นไฮไลทข์องโซนนี�ก็คอื “Seven Dwarfs Mine Train” นั�ง
รถไฟเขา้เหมอืงแร่ไปกับคนแคระทั �ง 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสยีว  (อสิระอาหารกลางวันและอาหารเย็น
ตามอัธยาศัย) *ในทกุวันของสวนสนุกเซี�ยงไฮท้า่นจะไดพ้บกับขบวนพาเหรดที�ยิ�งใหญจ่ะมาทักทายทกุทา่น 
พรอ้มโชวค์วามน่ารักสดใสใหท้่านไดช้มในชว่งเวลา 12.00 และ 15.30 น. ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิสนุกสนาน 
จนถงึเวลาอนัสมควร จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเซี�ยงไฮ ้

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื�อทําการเชค็อนิกอ่นขึ�นเครื�องประมาณ 2-3 ชม.เพื�อหลกีเลี�ยงสถานการณ์ฉุกเฉนิที�อาจ
เกดิขึ�น เชน่ สภาพการจราจรที�คับคั�ง,สภาพอากาศและอื�นๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถ)เป็นผู ้
พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิ�คนืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึ�นเครื�องกลับตามวัน
และเวลาเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทัวร.์ 

21.45 น.  � เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ China Southern Airlines เที�ยวบนิที� CZ8463  
  

วนัที�หา้  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

00.50 น.  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจในบรกิาร............... 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ� : รายการทัวรท์่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื�องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอื�นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี
ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพ
การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอื�นที�ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงื�อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนั�นจะถอืว่า
ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ�น และขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบกรณีมตีั�วเครื�องบนิภายในประเทศ
เนื�องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื�องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบทกุกรณี. 

 



 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ รว่มกบัการทอ่งเที�ยวแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง กําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พื�นเมอืงใหนั้กทอ่งเที�ยวทั�วไป
ไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขม่กุ, รา้นชา, รา้นนวดเทา้ เป็นตน้ ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย 
เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื�อหรอืไมซ่ื�อขึ�นอยู่
กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆทั �งสิ�น 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ 
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนี<ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบุ

ในรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ชําระที�สนามบนิกอ่นเดนิทาง) 
× คา่วซีา่ ทา่นละ 1,650 บาท วซีา่หมูค่ณะ (สําหรบัคนไทย) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % 
เดนิทางขึ<นตํ�า 20 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�น
ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
� ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
� ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
• หากไมชํ่าระตามที�กําหนด ขออนุญาตตดัที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 
• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• สง่รายชื�อสาํรองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทรปิใด, 

วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิmไม่รบัผดิชอบ
คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ัoวเครื�องบนิท ั<งส ิ<น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้ หากไมม่ั�นใจโปรด
สอบถาม 
เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิไดทุ้ก
กรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งส ิ�น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไม่
เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งส ิ�น 
เง ื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ใน
การปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่ภาษีเชื�อเพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  



 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั�น 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น
ละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
2.สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิ
เทา่นั�น  

 

 

 


