
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
วนัแรก กรงุเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ – เซีย่งไฮ ้

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

THAI AIRWAYS พบเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เช็คอนิรับ
บัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
วนัทีส่อง เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(รวมรถบสัรบั-สง่ พรอ้มไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรบ์รกิาร) 

 
01.10 น. เหริฟ้าสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่

TG662 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ระหวา่งการเดนิทาง)  

06.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาติ ซ่างไหผู่ต่ง  ประเทศจนี นําทา่นผา่นขัน้ตอน
การตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ Shanghai Disneyland สวนสนุกแหง่ที ่ 6 แหง่อาณาจักรดสินีย ์

ซึง่มขีนาดใหญอ่ันดับ 2 ของโลก รองจากดสินียแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รัฐฟลอรดิ า 
สหรัฐอเมรกิา และเป็นสวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์หง่ที ่ 3 ในเอเชยี ตัง้อยูใ่นเขตฉวนซา 
ใกลก้ับแมน้ํ่าหวงผู ่และสนามบนิผูต่ง    สวนสนุกเซีย่งไฮด้สินียแ์ลนดม์ขีนาดใหญก่วา่

ฮอ่งกงดสินียแ์ลนดถ์งึ 3 เทา่ เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่ 16 มถินุายน 2016  ซึง่ใชเ้วลา
รว่ม 5 ปีในกา รก่อสรา้ง โดยใชง้บทัง้สิน้ราว 5.5 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืราว 

180,000 ลา้นบาท 

 
 



 

 
 
โดยเซีย่งไฮ ้ดสีนียแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธมีปารค์ และ 1 ฟรโีซนดังนี้ 

 1.DISNEY TOWN เป็นโซนแรกกอ่นเขา้สวนสนุก โซนนี้ไมต่อ้งเสยีเงนิคา่เขา้ชม 
ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นจําหน่ ายของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย อกีทัง้ยังม ี LEGO 

LAND ในโซนนี้อกีดว้ย  
 2.MICKEY AVENUE โซนนี้จะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึกับรา้นอาหาร และก็จะมสีว่น

ของทีฉ่ายหนังการต์นูสัน้ของมกิกีเ้มา้ส ์เหมาะกับการถา่ยรปูและน่ังพักผอ่นภายในสวน
สนุก 
3.ADVENTURE ISLE ดนิแดนใหก้ารผจญภยัทีจ่ะทําใหนั้กทอ่งเทีย่วไดต้ืน่ตาตืน่ใจ

กับบรรยากาศหบุเขาลกึลับในยคุดกึดําบรรพ ์ „Camp Discovery’ พรอ้มเชญิชวนให ้
รว่มเดนิสํารวจดนิแดนทีแ่ฝงไปดว้ยปรศินาและความลกึลับ และลงเรอืเขา้ไปสู ่

„Roaring Rapids’ อโุมงคถ้ํ์าปรศินาในชอ่งเขารอวรร์ ิง่ ซึง่เป็นทีอ่ยูข่องจระเขย้ักษ์น่า
เกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็นเครือ่งเลน่แนว 4D จะพาเราบนิชม
ธรรมชาตแิละสิง่กอ่สรา้งตา่งๆทั่วโลก 

4.TOMORROWLAND อกีหนึง่ไฮโลทเ์ดน่ของสวนสนุกดสินีย ์ทีม่ักจะสรา้งโลกแหง่
อนาคต เพือ่สรา้งจตินาการใหก้ับเด็กๆ พรอ้มกับดไีซน์เครือ่งเลน่สดุล้ําให ้ เขา้กับคอน

เซ็ปต ์สําหรับทีด่สินียแ์ลนดแ์หง่ใหมน่ี้ เปิดตัวเครือ่งเลน่ทีม่จีากวดิโีอเกมและ
ภาพยนตรไ์ซไฟชือ่ดัง Tron รถไฟเหาะรปูทรงจักรยานยนตไฮเทค ทีถ่กูขนานนามไว ้

วา่ “Lightcycle Power Run” เป็นหนึง่สดุยอดรถไฟเหาะตลีังกาสําหรับเซีย่งไฮ ้
ดสีนียแ์ลนดท์ีห่า้มพลาด  หรอืจะเอาใจสาวก Star War อยา่ง “Star Wars Launch 
Bay” ไดถ้า่ยรปูกับ Darth Vader ตัวเป็นๆ 

5.GARDENS OF IMAGINATION มจีดุเดน่เรือ่งวัฒนธรรมของจนี สง่เสรมิ
เอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแหง่นี้ไดอ้ยา่งเต็มที ่สวนทีต่ัง้อยูไ่มไ่กลจาก

ปราสาทเทพนยิาย „Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน้ําชาทีพั่กผอ่นหยอ่นใจที ่
 



งดงามอยา่งลงตัว อกีทัง้ยังมสีวนทีเ่ลอืกตัวละครสตัวข์องดสินีย ์ดัดแปลงเป็นเหลา่ 12 
นักกษั ตร ตามแบบปฏทินิจนี  ม ี2 เครือ่งเลน่เบาๆเด็กๆเลน่ได ้ผูใ้หญเ่ลน่ด ีคอื 

Fantasia Carousel(มา้หมนุ) กับ Dumbo The Flying Elephant  
6.TREASURE COVE เป็นธมีโจรสลัด เนรมติฉากจากภาพยนตรช์ือ่ดัง The Pirates 

of the Caribbean กลายเป็นเครือ่งเลน่และการแสดงโชวส์ดุตระการตา ทีห่าชมไดแ้ค่
เพยีงที ่เซีย่งไฮ ้เทา่นัน้ จําลองฉากตา่งๆ รมิทะเล  เครือ่งเลน่ไฮไลทค์อื  Pirates of 

the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เป็นเครือ่งเลน่แนว 4D จะ
พาเราน่ังเรอืพจญภยัไปกับตอ่สูข้องเรอื Black Pearl กับ Flying Dutchman 
นอกจากนี้ยังมเีครือ่งเลน่มากมาย เชน่ „Barbossa’s Revenge’ และ „Siren’s 

Revenge’ 
7.FANTASYLAND สนุกกับเมอืงเทพนยิาย เป็นโซนทีต่ัง้ของปราส าทดสินีย ์ทีม่ชี ือ่

วา่ “Enchanted Storybook Castle” ทา่นจะไดพ้บกับโชวอ์ันยิง่ใหญต่ระการตา
และตัวการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบ อาทเิชน่ สโนวไ์วท์  เจา้หญงินทิรา  ซนิเดอเรลา่  มกิกี้
เมาท์, หมพีูห ์และเพือ่นๆตัวการต์นูอันเป็นทีใ่ฝ่ฝันของทกุคน  และยังมโีซนกจิกรรม

อยา่งเชน่ “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภยัภายในปราสาท
ดสินีย ์พบเรือ่งราวของสโนว ์ไวท ์ผา่นจอภาพแบบสามมติ ิหรอื “Alice in 

Wonderland Maze” เป็นทางเดนิผา่นเขาวงกตเพือ่เขา้ไปเจอตัวละครจาก Alice in 
Wonderland  และเครือ่งเลน่ไฮไลทข์องโซนนี้ก็คอื “Seven Dwarfs Mine Train” 

น่ังรถไฟเขา้เหมอืงแรไ่ปกับคนแคระทัง้ 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสยีวไดพ้อสมควร 
 **อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั** 
 (ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัปรบัเปลีย่นวนัเขา้ชมดสีนีย่แ์ลนด ์ข ึน้อยู่

กบัความเหมาะสม และคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัข องลูกคา้เป็น
หลกั โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้**) 

พกัที ่ Venus International Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เซีย่งไฮ ้- อูซ ี- พระใหญห่ลงิซาน(รวมรถแบตเตอรี)่ - รา้นไขม่กุ - หงัโจว  
                    ถนนโบราณเหอ่ฟางเจ ีย่ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ซึง่ไดร้ับการ
ขนานนามวา่ “ เซีย่งไฮน้อ้ย ” เนื่องจากเป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีม่ทีะเลสาบไทหู่

ลอ้มรอบ ทะเลสาบไทห่ ูเป็น 1 ใน 5 แหง่ทะเลสาบน้ําจดืทีม่ขีนาดใหญข่องจนี เป็น
เมอืงเกา่แกป่ระวัตศิาสตรย์าวนานรว่มสามพันกวา่ปีในยคุราชวงศโ์จวและฉนิ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
นําทา่นสกัการะ พระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ (รวมรถแบตเตอรี่ ) นําทา่นชมพระพทุธรปู

ปางหา้มญาตทิองสํารดิองคใ์หญท่ีเ่ขาหลงิซาน  ซึง่มคีวามสงู 88 เมตร หนัก 700 ตัน 
ประทับอยูบ่นเนนิเขาหลงิซาน หันพระพั กตร์ออกสูท่ะเลสาบไทห่ ูเป็นพระพทุธรปูทีม่ี

พระพักตรง์ดงาม ทีเ่มือ่เดนิไปทางใด  ก็เหมอืนวา่องคพ์ระกําลังมองตามเราอยู ่ทกุวัน
วัดหลงิซานยังมจีดุแสดงรปูปั้นจําลองพระพทุธเจา้ ประสตูิในดอกบัว โดยกลบีดอกบัว

คอ่ยๆบานออก ผสานกับการแสดงน้ําพดุนตร ีจนกระทั่งกําเนดิพระพทุธเจา้ขึน้ เป็นการ
แสดงทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ จากนัน้ เชญิทา่นไหวพ้ระขอพร  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย ซีโ่ครงหมอููซ๋ ี

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ถนนโบราณเหอ่ฟางเจ ีย่  ตัง้อยูเ่ชงิเขาอูซ๋นัของเมอืง
หังโจว เป็นถนนสายหนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้ ห็นประวัตศิาสตร ์และวัฒนธรรมอันเกา่แกข่อง

หางโจไดอ้ยา่งด ีถนนสายนี้มคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง 120 เมตร ในสมัยราชวงศซ์ง่
ของจนีเมือ่ 880 กวา่ปีกอ่น ขณะทีเ่มอืงหังโจวเป็นราชธานีอยูนั่น้ ถนนเหอฝ่ังเจยีเป็น
ศนูยก์ลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกจิและการคา้ในสมัยนัน้ ในปัจจบุั นยังคงไวซ้ึง่สภาพ

ดัง้เดมิของสิง่ปลกูสรา้งโบราณสว่นหนึง่แลว้ บา้นเรอืนทัง้สองขา้งทางทีส่รา้งขึน้ใหม่
ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมงุหลังคาสคีราม มลีักษณะเรยีบง่ายแบบโบราณ สองขา้งถนน

สายนี้สว่นใหญเ่ป็นรา้นคา้ทั่วไป 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ KAIYUAN MANJU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม หงัโจว - ลอ่งเรอืทะเลสาบซหีู - รา้นผา้ไหม – เซีย่งไฮ ้- รา้นยาบวัหมิะ  

                    ชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ -  ชมรา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและ
ใหญท่ีสุ่ดในโลก 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหีู ซึง่กวจีนีบรรยายเปรยีบเปรยวา่ “ซหีเูหมอืนนางไซ

ซ ีไซซสีวยทกุอรยิาบท ซหีสูวยทกุฤดกูาล ” ทะเลสาบซหีมูเีนื้อที ่ 5.66 ตาราง
กโิลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได ้ 15 กม. น้ําลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร ลอ่งเขา้สูเ่ขต
ทะเลสาบซหีใูหม ่ลอด 3 สะพานดังเขา้สู่ เขตทะเลสาบซหีเูกา่ ชมทวิทัศน์ 4แหง่ของ

ทะเลสาบซหี ูซึง่ไดแ้ก ่ตว้นฉานเสยีน ซานถาน อิน้เหยนิ และหนานผงิอว่นจง ใหท้า่น
ไดด้ืม่ดํ่ากับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศทีผ่อ่นคลาย  

จากนัน้นําทา่นแวะ รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้
ทีทํ่าจากผา้ไหม เชน่ผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาที) 

มหานครทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจนี ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน้ํ่าแยงซ ีเป็นศนูยก์ลางการ
คมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้มพีืน้ที ่ 6,200 ตร.กม. มปีระชากร

ประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงทา่พาณชิยข์นาดใหญแ่หง่ทะเลจนีใต ้ทีไ่ดร้ับการ
พัฒนาจนถกูขนานนามวา่ “นครปารสีแหง่ตะวันออก 
นําทา่นเดนิทางสู ่ รา้นยาบวัหมิะ  ชมครมีเป่าซูถ่งั หรอืทีรู่จ้ักกนัดใีนชื่ อ “บัวหมิะ” สรรพคณุ
เป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น   

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  ถนนนานกงิ  ถนนคนเดนิทีเ่ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์
เนมและสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่ยิมของคนไทยอกีแหง่หนึง่ นอกจากนี้ทีห่าดไวท่ันยัง

สามารถมองเห็ น "หอไขม่กุ " ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเซีย่งไฮไ้ดอ้ยา่งชดัเจนอกี
ดว้ย ใครมาเยอืนเซีย่งไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบันด”์ จงึ

เรยีกไดว้า่มาถงึเซีย่งไฮจ้รงิๆ  หลังจากชมววิเมอืงเซีย่งไฮจ้นเต็มแลว้ นําทา่นเดนิทาง
สูถ่นนคนเดนินานกงิ นําทา่นสูร่า้น  STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขา
ใหมท่ีน่ครเซีย่งไฮ ้มาพรอ้มกับความยิง่ใหญอ่ลังการ ครองตําแหน่งสตารบ์ัคสท์ีใ่หญ่

และสวยทีส่ดุในโลก ซึง่ไดทํ้าการเปิดตัวไปเมือ่วันที ่6 ธนัวาคม 2017 มเีนื้อทีใ่หญโ่ต
ถงึ 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแตง่ดว้ยแผน่ไมร้ปูหกเหลีย่มซึง่เป็ นงาน

แฮนดเ์มดจํานวน 10,000 แผน่ และทีต่ัง้ตระหง่านอยูก่ลางรา้นคอืถังคั่วกาแฟ
ทองเหลอืงขนาด 40 ตัน สงูเทา่ตกึ 2 ชัน้ ประดับประดาดว้ยแผน่ตราประทับแบบจนี

โบราณมากกวา่ 1,000 แผน่ ซึง่บอกเลา่เรือ่งราวความเป็นมาของสตารบ์ัคส ์กาแฟทีค่ั่ว
ในถังทองเหลอืงนี้จะถกูสง่ผา่นไปตามทอ่ทองเหลอืงดา้นบน ซึง่จะทําใหเ้กดิเสยีงราว
กับเสยีงดนตร ีมเีคาน์เตอรท์ีย่าวทีส่ดุ ซึง่มคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร ครองตําแหน่ง

เคาน์เตอรข์องสตารบ์ัคสท์ีม่คีวามยาวทีส่ดุในโลก มเีครือ่งดืม่หลากหลายมากกวา่ 100 
ชนดิ รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานี้เพยีงแหง่เดยีว  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนไูกแ่ดง และหมพูนัปี  
พกัที ่ VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

 



 
วนัทีห่า้ รา้นหยก - หาดไวท่าน - ตลาดรอ้ยปีเฉนิหวงัเม ีย้ว - เซีย่งไฮ ้- กรงุเทพฯ 

                    (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม  

นําทา่นชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดบันําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันลํ้าคา่แก่

คนทีท่า่นรัก จากนัน้นําทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน  ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่
อยา่งใด แตเ่ป็นยา่นถนนรมิแมน้ํ่าทีม่คีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแมน้ํ่าหวงผูฝ่ั่ง

ตะวันตกซึง่อยูใ่นยา่นเมอืงเกา่ หาดไวท่าน ยังเคยเป็นสถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรท์ีโ่ดง่
ดังเรือ่ง  “เจา้พอ่เซีย่งไฮ ้” ซึง่ถา่ยทอด เรือ่งราวของเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้ทีเ่กดิขึน้ในยคุที่

เมอืงเซีย่งไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พอ่หลายแก๊ง แย่ งชงิอํานาจกันใหวุ้น่วายไปหมด หาดไว่
ทานจงึมชีือ่ทีรู่จั้กในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวไทยวา่ "หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้" น่ันเอง  และ

หาดไวท่านนี้ยังอยูใ่กล ้ 

 
 

จากนัน้นําทา่นสู ่“ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว” หรอืตลาดรอ้ยปี เซีย่งไฮ ้เป็นตลาดเกา่ของผู่
ตง เมอืงเซีย่งไฮอ้าคารบา้นเรอื นบรเิวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิ

และชงิ แตทํ่าเป็นรา้นขายของมทีัง้ของพืน้เมอืงโบราณ ของทีร่ะลกึ และสนิคา้
สมัยใหมอ่ยา่งรองเทา้กฬีา กระเป๋า อกีทัง้ยังมรีา้นขายขนมและอาหารพืน้เมอืงอกี
มากมาย  ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนูเส ีย่วหลงเปา 
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 

17.20 น. นําทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่
TG665  

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

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



 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายุตํา่กวา่ 18 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

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 ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื  ใบ

ชา, หยก, บวัหมิะ , ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม , รา้นไขม่กุ ซึง่จําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี

ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวน

ทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่ มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และ

ถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/

รา้น/ทา่น 

 

 ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ย รูปแลว้มาจําหน่ายในวันสดุทา้ย ลกูทวัรท์า่นใดสนใจ
สามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคบัลกูทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอก

กลา่วลว่งหนา้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ ไมเ่กนิ 20 กก.        

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท   

     (สําหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้)   

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท์

ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่

นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  



2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทา งอยา่งนอ้ย 21 

วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของ
ทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทํา ในวันเวลาทําการของทาง

บรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของ
ทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่ง เทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่ นก ารเดนิทาง 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสาร

การยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทาง
บรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
 

 
 

 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใด
อยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐาน ประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  30 วัน คนืเงนิคา่บรกิาร รอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระ

แลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิท

จะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที่ ชําระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

2.4 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจา่ยเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่
จองและจา่ยมัดจําแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืค่ ามัดจําใดๆ  ทัง้สิน้  และในกรณีทีอ่อกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแล ว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่นการเดนิทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถทําเรือ่งขอคนืคา่ตั๋ว
หรอืขอคนืคา่ทัวรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight 

หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเ ทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัด
จําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง
บรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของ
ทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่

บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิ
คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 



3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 
15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการ

เดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่ี วี
ซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ  

คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง  และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้ นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ 
บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของ
นักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา 

ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภยัสายการ

บนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัว แทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทน

บรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 
มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิ้ นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซี ิ ป

ล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาต
ใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีส่ํารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
  แบตเตอรี่ สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้น จํานวนและปรมิาณทีจํ่ากัด 

ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนํา

ขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจํากัดจํานวน  

4.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึน้
เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งใน
ทกุกรณี 

5. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 

 
 
 
 
 



 
เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ 

เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 

 สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

 สําเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  

 

การทําวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงสําเนาพาสสปอต ์และรูปถา่ยทีช่ดัเจน 

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 

 


