
  

 

 

 

เซี�ยงไฮ ้ข ึนหอไขม่กุ ดสินยีแ์ลนด ์5 วนั 3 คนื 

 ซุปตาร ์ แบว๊ตอ่..ไมร่อแลว้นะ 
กาํหนดการเดนิทาง เดอืนตลุาคม – ธนัวาคม 2562 

โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 
 
 



  

 

 

 

 
บนิตรงสู ่มหานครเซี�ยงไฮ ้ทอ่งมหานคร ที�ไมเ่คยหลบัไหล  

� รา้นกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญแ่ละสวยที�สดุในโลก 
� เที�ยวจใุจกบัสวนสนกุ เซี�ยงไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั 
� ลอ่งเรอืเมอืงโบราณจเูจยีเจี�ยว มฉีายาวา่ เวนซิตะวนัออกแหง่เมอืงเซี�ยงไฮ ้ 
� ขึนหอไขม่กุ หอ TV ที�สงูที�สดุในเอเชยีและสงูอนัดบั 5 ของโลก 
� เมนพูเิศษ... ขาหมรูํ�ารวย ไกแ่ดงโตะ๊ละ 2 ตวั และเสี�ยวหลงเปา  
� มนํี าดื�มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่น ตอ่หอ้ง ราคาเด็ก พกัเดี�ยว 

12 – 16 ตลุาคม 2562 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 
14,888.- 14,888.- 3,500.- 

15 – 19 ตลุาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,500.- 

18 – 22 ตลุาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

22 – 26 ตลุาคม 2562 

(วนัปิยมหาราช) 
14,888.- 14,888.- 3,500.- 

29 ตลุาคม – 02 พฤศจกิายน 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

01 – 05 พฤศจกิายน 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

05 – 09 พฤศจกิายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,500.- 

12 – 16 พฤศจกิายน 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

19 – 23 พฤศจกิายน 2562 11,888.- 11,888.- 3,500.- 

26 – 30 พฤศจกิายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,500.- 

29 พฤศจกิายน – 03 ธนัวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

06 – 10 ธนัวาคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

10 – 14 ธนัวาคม 2562 

(วนัรฐัธรรมนญู) 
13,888.- 13,888.- 3,500.- 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

17 – 21 ธนัวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 



  

 

 

 

  
 

ว ั น
แ ร ก     

 กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)  
 
21.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1  ช ัน 3 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์4 สายการ

บนิไทย แอรเ์อเซยีเอก๊ซ ์ (XJ) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลด
สมัภาระ  

วนัที�สอง   กรงุเทพมหานคร (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) – ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 
 เซี�ยงไฮ-้จเูจยีเจี�ยว-ลอ่งเรอืชมเมอืงโบราณ-เซี�ยงไฮ-้รา้นผา้ไหม-ยา่นซนิเทยีนตี 
00.15 น. ออกเดนิทางสู ่มหานครเซี�ยงไฮ ้ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เที�ยวบนิที� XJ 760 

(ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ั�วโมง 15 นาท)ี 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง มหานครเซี�ยงไฮ ้ประเทศจนี (เวลาทอ้งถิ�นประเทศ
จนี เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั�วโมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณจูเจยีเจี�ยว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ั�วโมง) ตั -งอยู่ทางทศิ
ตะวันตกของเซี�ยงไฮ ้รมิฝั�งทะเลสาบดื-นซาน และอยูร่ะหวา่งมณฑลเจอ๋เจยีงกบัมณฑลเจยีงซ ูเป็นตําบลนํ-า
แหง่วัฒนธรรมโบราณ ตดิอันดับหนึ�งในสี�ที�มชี ื�อเสยีงโดง่ดังในบรรดาตําบลนํ-าของเมอืงเซี�ยงไฮ ้  อกีทั -งได ้
ชื�อวา่เป็นไขม่กุใตแ้มนํ่-าแยงซเีกยีงจนถงึปัจจบุันนี- ทา่นจะได ้ลอ่งเรอืชมเมอืงโบราณจูเจยีเจี�ยว ซึ�งเป็น
เมอืงที�มสี ิ�งกอ่สรา้งทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศห์มงิ และราชวงศซ์งิอยูม่ากมาย 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ !! ขาหมรํู�ารวย (2)  
บา่ย นําทา่นเดนิทางกลับสู ่มหานครเซี�ยงไฮ ้มหานครที�ใหญท่ี�สดุของประเทศจนี ตั -งอยูบ่รเิวณปากแมนํ่-าแยงซ ี

เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้มีพื-นที� 6,200 ตร.กม. มีประชากร
ประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงทา่พาณชิยข์นาดใหญแ่หง่ทะเลจนีใต ้ที�ไดรั้บการพัฒนาจนถกูขนานนามวา่ 
“นครปารสีแหง่ตะวันออก” 
นําทา่นชม รา้นผา้ไหม ที�ข ึ-นชื�อของประเทศของจนี  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื-อสนิคา้ที�ทําจากผา้ไหม เชน่ผา้หม่ 
เสื-อผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

24 – 28 ธนัวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

27 – 31 ธนัวาคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

28 ธนัวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 

(วนัขึนปีใหม)่ 
17,888.- 17,888.- 3,500.- 

29 ธนัวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 

(วนัขึนปีใหม)่ 
17,888.- 17,888.- 3,500.- 

30 ธนัวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563 

(วนัขึนปีใหม)่ 
17,888.- 17,888.- 3,500.- 

ราคานีไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 



  

 

 

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นซนิเทยีนตี เป็นอกีจดุที�มคีวามคลาสสกิของมหานครเซี�ยงไฮ ้ทา่มกลางความวุน่วาย
ของเมอืงใหญแ่หง่นี- ยา่นซนิ เทยีน ตี- จะทําใหค้ณุหลดุออกมาจากความยุง่เหยงิ 

คํ�า  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)   
พกั  โรงแรม ENCORE RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว    
 
วนัที�สาม รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-ขึนหอไขม่กุ-ลอดอโุมงคเ์ลเซอร-์หาดไวท่าน-ถนนนานกงิ-รา้นหยก 
 ตลาดเฉงิหวงัเมี�ยว 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําท่านเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึ�งเป็นอกีวธิหีนึ�งในการผ่อนคลายความเครยีด 
ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืที�รูจั้กกันดใีนชื�อ บวัหมิะ 
สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น 
นําท่าน ขึนหอไขมุ่ก ตั -งอยูฝั่�งผู่ตงรมิแมนํ่-าหวังผู่ เขตลูเ่จยีจุ่ย แลว้เสร็จเมื�อปี ค.ศ. 1993 มคีวามสงู 468 
เมตร นับเป็นหอ TV ที�สงูที�สดุในเอเชยีและสงูอนัดับ 5 ของโลก หอ TV ดภูายนอกเป็นลกูเหล็กกลม 15 ลกู 
อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที�อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมววิที�กวา้งขวาง สามารถชมววิทวิทัศน์
ของเซี�ยงไฮไ้ดท้กุดา้น ซึ�งปัจจบุันหอไขม่กุถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเซี�ยงไฮอ้กีดว้ย ใหท้า่นไดช้มววิรอบ
นครเซี�ยงไฮม้มุสงู SKY WALK บนหอไขม่กุที�ความสงู 259 เมตรจากพื-นดนิ  

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ !! ไกแ่ดง โตะ๊ละ 2 ตวั (5)    
บา่ย นําท่าน ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์อุโมงคล์อดแม่นํ-าสายแรกในประเทศจีน เพื�อขา้มไปยังฝั�งตรงขา้มใชเ้วลา

ประมาณ 5 นาท ีภายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรปูตา่งๆ 
นํ าท่าน
เดนิทาง
สู่  หาด
ไว่ทาน 
ตั - ง อ ยู่
บ น ฝั� ง
ตะวันตก
ข อ ง
แ ม่ นํ- า
หวงผู่ มี

ความยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที�ไดช้ื�อว่า “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็น
สญัลักษณ์ที�โดดเดน่ของนครเซี�ยงไฮ ้อกีทั -งถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารที�สําคัญ แหง่หนึ�ง
ของเซี�ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมที�หลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรม
แบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทั-งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที�ตั -งของ
หน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ ่
นําท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกงิ ถนนแห่งนี-เปรียบเหมือน
ย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสงิคโปร์ 
ถนนนี-มีความยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มีหา้งสรรพสนิคา้
มากมายอยู่บนถนนแห่งนี-เป็นย่านที�คกึคักและทันสมัยที�สดุ
ในเซี�ยงไฮ ้ 

 นําท่านชม รา้นหยก ชาวจนีมคีวามเชื�อว่าหยกเป็นอัญมณี
ลํ- าค่ ากว่ าทองและเพชร  เ ป็นสิริมงคลแก่ผู ท้ี� ได ม้ า
ครอบครอง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื-อเป็นเครื�องประดับนําโชคตาม
อธัยาศัย 
นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงัเมี�ยว หรอืที�เรยีกกนัวา่ วัด
เทพเจา้ประจําเมือง เคยตั -งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ�งได ้
กลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้ และอาหารพื-นเมอืงที�แสดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซี�ยงไฮม้กีารผสมผสานระหวา่ง
อดตีและปัจจบุันไดอ้ยา่งลงตัว ซึ�งเป็นยา่นสนิคา้ราคาถกูที�มชีื�ออกียา่นหนึ�งของนครเซี�ยงไฮ ้ใหท้า่นอสิระช ้
อปปิ-งตามอธัยาศัย 



  

 

 

 

คํ�า  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารพเิศษ !! เสี�ยวหลงเปา  (6) 
พกั  โรงแรม ENCORE RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว   
 
วนัที�ส ี�      สวนสนกุเซี�ยงไฮด้สินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้) 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําท่าน

เดนิทางสู ่สวนสนุก Shanghai Disneyland (รวมคา่เขา้) สวนสนุกแหง่ที� 6 แหง่อาณาจักรดสินีย ์ซึ�งมี
ขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดสินียแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รัฐฟลอรดิา สหรัฐอเมรกิา และเป็นสวน
สนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่ที� 3 ในเอเชยี อยูใ่นเขตฉวนซาใกลก้บัแมนํ่-าหวงผูแ่ละสนามบนิผูต่ง    
สวนสนุกเซี�ยงไฮด้สินีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดสินีย์แลนด์ถงึ 3 เท่า เปิดใหบ้รกิารเมื�อวันที� 16 
มถินุายน 2016  ซึ�งใชเ้วลารว่ม 5 ปีในการกอ่สรา้ง โดยใชง้บทั-งสิ-นราว 5.5 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืราว 
180,000 ลา้นบาท  
โดยเซี�ยงไฮ ้ดสีนยีแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธมีปารค์ และ 1 ฟรโีซนดงันี 
1. DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเขา้สวนสนุก โซนนี-ไม่ตอ้งเสียเงนิค่าเขา้ชม ประกอบไปดว้ย

รา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของที�ระลกึตา่งๆ ทั -งยังม ีLEGO LAND ในโซนนี-อกีดว้ย  

2. MICKEY AVENUE โซนนี-จะเป็นโซนขายของที�ระลกึกับรา้นอาหาร และก็จะมีส่วนของที�ฉายหนัง
การต์นูสั -นของมกิกี-เมา้ส ์เหมาะกบัการถา่ยรปูและนั�งพักผอ่นภายในสวนสนุก 

3. ADVENTURE ISLE ดนิแดนใหก้ารผจญภัยที�จะทําใหนั้กท่องเที�ยวไดต้ื�นตาตื�นใจกับบรรยากาศหุบ
เขาลกึลับในยคุดกึดําบรรพ ์‘Casmp Discovery’ พรอ้มเชญิชวนใหร้่วมเดนิสํารวจดนิแดนที�แฝงไปดว้ย
ปรศินาและความลกึลับ และลงเรอืเขา้ไปสู ่‘Roaring Rapids’ อุโมงคถํ์-าปรศินาในชอ่งเขารอวรร์ ิ�ง ซึ�ง
เป็นที�อยูข่องจระเขยั้กษ์น่าเกรงขาม และRoaring Over The Horizon เป็นเครื�องเลน่แนว 4D  

4. TOMORROW LAND อกีหนึ�งไฮโลทเ์ดน่ของสวนสนุกดสินีย ์ที�มักจะสรา้งโลกแหง่อนาคต เพื�อสรา้ง
จตินาการใหก้ับเด็กๆ พรอ้มกับดไีซน์เครื�องเล่นสดุลํ-าใหเ้ขา้กับคอนเซ็ปต ์สําหรับที�ดสินียแ์ลนดแ์ห่ง
ใหม่นี- เปิดตัวเครื�องเล่นที�มจีากวดิโีอเกมและภาพยนตรไ์ซไฟชื�อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยาน
ยนตไฮเทค ที�ถูกขนานนามไวว้่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึ�งสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกา
สําหรับเซี�ยงไฮ ้ดสีนียแ์ลนดท์ี�หา้มพลาด หรอืจะเอาใจสาวก Star War อยา่ง “Star Wars Lauch Bay” 
ไดถ้า่ยรปูกบั Darth Vader ตัวเป็นๆ 



  

 

 

 

5. GARDENS OF IMAGINATION มจีดุเดน่เรื�องวัฒนธรรมของจนี สง่เสรมิเอกลักษณ์ของสวนพฤกษา
ในสวนสนุกแห่งนี-ไดอ้ย่างเต็มที� สวนที�ตั -งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon 
Teahouse’ เป็นโรงนํ-าชาที�พักผ่อนหย่อนใจที�งดงามอย่างลงตัว อกีทั -งยังมีสวนที�เลอืกตัวละครสัตว์
ของดสินยี ์ดัดแปลงเป็นเหลา่ 12 นักกษัตรยิ ์ตามแบบปฏทินิจนี ม ี2 เครื�องเลน่เบาๆเด็กๆเลน่ได ้ผูใ้หญ่
เลน่ด ีคอื Fantasia Carousel(มา้หมนุ) กบั Dumbo The Fluing Elephant  

6. TREASURE COVE เป็นธมีโจรสลัด เนรมติฉากจากภาพยนตรช์ื�อดัง The Pirates of the Caribbean 
กลายเป็นเครื�องเลน่และการแสดงโชวส์ดุตระการตา ที�หาชมไดแ้คเ่พยีงที� เซี�ยงไฮ ้เทา่นั-น จําลองฉาก
ต่างๆ รมิทะเล เครื�องเล่นไฮไลท์คือ Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure 
เป็นเครื�องเล่นแนว 4D จะพาเรานั�งเรอืพจญภัยไปกับต่อสูข้องเรือ Black Pearl กับFlying Dutchman 
นอกจากนี-ยังมเีครื�องเลน่มากมาย เชน่ ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 

7. FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที�ตั -งของปราสาทดสินีย ์ที�มีชื�อว่า “Enchanted 
Stourybook Castle” ท่านจะไดพ้บกับโชวอ์ันยิ�งใหญ่ตระการตาและตัวการต์ูนที�ท่านชื�นชอบ อาทเิชน่ 
สโนวไ์วท,์ เจา้หญงินทิรา, ซนิเดอเรลา่, มกิกี-เมาท,์ หมพีล ูและเพื�อนๆตัวการต์นูอันเป็นที�ใฝ่ฝันของทกุ
คน และยังโซนกจิกรรมอย่างเชน่ “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาท
ดสินีย ์พบเรื�องราวของสโนว ์ไวท ์ผ่านจอภาพแบบสามมติ ิหรือ “AlIce in Wonderland Maze” เป็น
ทางเดนิผ่านเขาวงกตเพื�อเขา้ไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland  และเครื�องเล่นไฮไลทข์อง
โซนนี-ก็คอื “Seven Dwarfs Mine Train” นั�งรถไฟเขา้เหมอืงแร่ไปกับคนแคระทั -ง 7 ชวนใหส้นุกและ
หวาดเสยีว 

 
* * 
อิ ส ร ะ

รบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํ�าตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการเลน่เครื�องเลน่

ของทา่น ** 

 



  

 

 

 

หมายเหตุ : เพื�อผลประโยชน์ของลูกทวัรเ์ป็นสําคญั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิyในการ
เปลี�ยนแปลงรายการเที�ยวดสินีย ์แลนด ์กรณีที�ตรงวนัเสาร ์หรืออาทติย์ เนื�องจากจะมี
นกัท่องเที�ยวค่อนขา้งมาก และในส่วนของวนัธรรมดาการเล่นเครื�องเล่นในแต่ละโซนน ันก็
ข ึนอยูก่บัการจดัเวลาของลกูคา้เองเป็นสําคญั อาจทําใหไ้มส่ามารถเลน่เครื�องเลน่ไดต้ามที�หวงั
ไว ้

 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางออกจาก สวนสนกุเซี�ยงไฮด้สินยีแ์ลนด ์

พกั  โรงแรม ENCORE RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว     
 
วนัที�หา้      ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง-กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 
 
03.00 น. สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง เพื�อความสะดวกในการเดนิทาง (8)  
06.50 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X 

เที�ยวบนิที� XJ 761 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ั�วโมง 25 นาท)ี 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

10.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

หมายเหต ุ:    ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื�อรว่มโปรโมทสนิคา้พืนเมอืง  ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นผา้ไหม, 
รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) , รา้นหยก ซึ�งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึ
อยากเรยีนชีแจงลูกคา้ทุกทา่นว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือหรอืไมซ่ือข ึนอยู่กบั
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ังส ิน และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุ
เมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิyในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึนจาก
ทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 
 

** ราคาสําหรบัลกูคา้ที�ไมต่อ้งการต ั|วเครื�องบนิ 7,888 บาท  
ยกเวน้ชว่งปีใหม ่ ราคา 10,888 ** 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,000.- 
ราคานีรวมรายการทวัร ์ต ั|วเครื�องบนิ และวซีา่ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ังนีเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิy :  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ท ังนีข ึนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ันๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิyในการปรบัเปลี�ยนเวลา
ทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
  
อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ-ามัน 

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� คา่นํ-าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามที�สายการบนิกําหนด  



  

 

 

 

� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

� คา่เบี-ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไมร่วม 

× คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเที�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (สําหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบั
พรอ้มคณะเทา่น ัน)   

× คา่ธรรมเนยีมวซี่าเดี�ยวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีที�ทางรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ปทอ่งเที�ยว ผู ้
เดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทาํวซีา่เพิ�ม ทา่นละ 2,000 บาท** 

× ค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 300 หยวน/ทรปิ/ท่าน  ส่วนค่าทปิหวัหนา้ทวัรท์่านละ 400 
บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กชําระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ ่

× ค่าทําวซีา่ชาวต่างชาตทิี�ไม่ไดรั้บการยกเวน้ยื�นวซีา่หมู่คณะ ลูกคา้ตอ้งเป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซี่าเอง ทางบรษัิทฯไม่
สามารถแทรกแซงได)้ 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ-าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั-นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ-ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่ หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีนํ-ามันขึ-น ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�เก็บ
เพิ�มตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีสําหรับชาวตา่งชาต ิ

× คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

× คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 
เดนิทางขึนตํ�า 25 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
� มดัจําทา่นละ 8,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน สว่นที�เหลอื  

• หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั -งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ -งหมดนี-แลว้ 



  

 

 

 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชื�อสํารองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิyไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั|วเครื�องบนิท ังส ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ-นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 
 
เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั -งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั -งสิ-น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั -งสิ-น 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ังหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ-ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ-นกอ่นวันเดนิทาง  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั -งสิ-น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั -งสิ-น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

5. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั -งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั -งหมด  

6. รายการนี-เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั -งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

7. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั -งนี-ข ึ-นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั-นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

9. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั -งสิ-นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั-น 

10. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

11. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ-งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั -งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศจนีแบบกรุป๊  (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน!!) 
• สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ที�มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมี

หนา้วา่ง อยา่งนอ้ย 2 หนา้ สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนั-น บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบกรณี 
ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฎเิสธการเดนิทางของท่าน ** โดยท่านถ่ายรูป หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอื
เดนิทาง (หนา้ที�มรีูปท่าน) แบบเต็มหนา้ รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไม่ดํา ไม่เบลอ หา้มขดี 
เขยีนลงบนหนา้หนงัสอืเดนิทางโดยเด็ดขาด **  
(หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารุดใดๆ ทั -งสิ-น ถา้เกดิการชํารุด เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง 
จะปฎเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได ้

• รปูถา่ยส ีหนา้ตรง เห็นใบห ูหา้มใสเ่สือขาว หา้มใสเ่ครื�องประดบั พืนหลงัสขีาวเทา่น ัน สามารถใช้
โทรศพัทม์อืถอืถา่ยไดแ้ละสง่ใหเ้จา้หนา้ที�ทางไลน ์(ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   

• หนงัสอืเดนิทางเลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง อยา่งนอ้ย 2 หนา้ สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก ลกูคา้
ถือไปที�สนามบินเอง ณ วันเดินทาง (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเล่มทึ�ส่งชื�อใหท้างบรษิทัทําวซี่า
เทา่น ัน) 

 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           รปูถา่ยวางคูก่บัพาสปอรต์ 
 

  พาสปอรต์ตอ้งถา่ยใหต้ดิท ัง 2 หนา้ แบบตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์............................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั -งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชทั้ -งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื�อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื�อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 



  

 

 

 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื-อวัว � ไมท่านเนื-อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ ............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื�อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื�อ.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

 

ลาํดบั ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื�อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


