
 

 

รหัสทัวร ZET1900756 
ทัวรจีน เซี่ยงไฮ จูเจียเจียว ดิสนียแลนด 5 วัน 3 คืน (XW) 
Shanghai Disneyland     เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว 
STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมที่นครเซี่ยงไฮ 
ตลาดเฉินหวังเมี่ยวหรือตลาดรอยป      ยานซินเทียนต้ี 
รานผลิตภัณฑยางโอโซน     รานนวดเทาเพื่อสุขภาพ      ถนนนานกิง 
 
 

 



 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง) – เซี�ยงไฮ ้(ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง) 

18.30 น. พรอ้มกนัที�ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ั�น 3 ประตูหมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์6    
สายการบนิ นกสกู๊ต NOK SCOOT (XW) พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวย
ความสะดวกในการเชค็อนิ 

21.20 น. ออกเดินทางสู่ มหานครเซี�ยงไฮ  ้ประเทศจีน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที�ยวบินที� XW858   
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

02.20 +1 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง มหานครเซี�ยงไฮ ้ประเทศจนี (เวลาทอ้งถิ�นประเทศ
จนี เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั�วโมง) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่าน
เดนิทางสูโ่รงแรมที�พัก 

พกัที� VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สอง เซี�ยงไฮ ้- เซี�ยงไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(รวมรถบสัรบั-สง่ พรอ้มไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรบ์รกิาร) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นเดนิทางสู ่Shanghai Disneyland สวนสนุกแหง่ที� 6 แห่งอาณาจักรดสินยี ์ซ ึ�งมขีนาดใหญ่อนัดับ 

2 ของโลก รองจากดสินยีแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รัฐฟลอรดิา สหรัฐอเมรกิา และเป็นสวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์ห่ง
ที� 3 ในเอเชยี ตั �งอยูใ่นเขตฉวนซา ใกลก้บัแมนํ่�าหวงผู่ และสนามบนิผู่ตง    สวนสนุกเซี�ยงไฮด้สินียแ์ลนดม์ี
ขนาดใหญ่กว่าฮอ่งกงดสินยีแ์ลนดถ์งึ 3 เท่า เปิดใหบ้รกิารเมื�อวันที� 16 มถิุนายน 2016  ซึ�งใชเ้วลาร่วม 5 ปี
ในการกอ่สรา้ง โดยใชง้บทั �งสิ�นราว 5.5 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืราว 180,000 ลา้นบาท  

 
 

 

 

 

  



 

 

 
 

โดยเซี�ยงไฮ ้ดสีนยีแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธมีปารค์ และ 1 ฟรโีซนดังนี� 
 1.DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเขา้สวนสนุก โซนนี�ไม่ตอ้งเสียเงินค่าเขา้ชม ประกอบไปดว้ย

รา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของที�ระลกึตา่งๆมากมาย อกีทั �งยงัม ีLEGO LAND ในโซนนี�อกีดว้ย  
 2.MICKEY AVENUE โซนนี�จะเป็นโซนขายของที�ระลึกกับรา้นอาหาร และก็จะมีส่วนของที�ฉายหนัง

การต์นูสั �นของมกิกี�เมา้ส ์เหมาะกบัการถา่ยรปูและนั�งพักผอ่นภายในสวนสนุก 
3.ADVENTURE ISLE ดนิแดนใหก้ารผจญภยัที�จะทําใหนั้กท่องเที�ยวไดต้ื�นตาตื�นใจกบับรรยากาศหบุเขา
ลกึลับในยคุดกึดําบรรพ ์‘Camp Discovery’ พรอ้มเชญิชวนใหร้ว่มเดนิสํารวจดนิแดนที�แฝงไปดว้ยปรศินา
และความลกึลับ และลงเรอืเขา้ไปสู ่‘Roaring Rapids’ อุโมงคถํ์�าปรศินาในชอ่งเขารอวรร์ิ�ง ซ ึ�งเป็นที�อยู่
ของจระเขย้ักษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็นเครื�องเล่นแนว 4D จะพาเราบนิชม
ธรรมชาตแิละสิ�งกอ่สรา้งตา่งๆทั�วโลก 
4.TOMORROW LAND อกีหนึ�งไฮโลทเ์ด่นของสวนสนุกดสินีย ์ที�มักจะสรา้งโลกแห่งอนาคต เพื�อสรา้ง
จนิตนาการใหก้บัเด็กๆ พรอ้มกบัดไีซนเ์ครื�องเลน่สดุลํ�าใหเ้ขา้กบัคอนเซป็ต ์สําหรับที�ดสินยีแ์ลนดแ์หง่ใหมน่ี� 
เปิดตัวเครื�องเลน่ที�มจีากวดิโีอเกมและภาพยนตรไ์ซไฟชื�อดัง Tron รถไฟเหาะรปูทรงจักรยานยนตไ์ฮเทค ที�
ถูกขนานนามไวว้่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึ�งสดุยอดรถไฟเหาะตลีังกาสําหรับเซี�ยงไฮ ้ดสีนีย์
แลนดท์ี�หา้มพลาด หรอืจะเอาใจสาวก Star War อยา่ง “Star Wars Launch Bay” ไดถ้่ายรูปกับ Darth 
Vader ตัวเป็นๆ 
5.GARDENS OF IMAGINATION มจีุดเด่นเรื�องวัฒนธรรมของจนี สง่เสรมิเอกลักษณ์ของสวนพฤกษา
ในสวนสนุกแหง่นี�ไดอ้ยา่งเต็มที� สวนที�ตั �งอยูไ่มไ่กลจากปราสาทเทพนยิาย ‘Wandering Moon Teahouse’ 
เป็นโรงนํ�าชาที�พักผอ่นหยอ่นใจที�งดงามอยา่งลงตัว อกีทั �งยังมสีวนที�เลอืกตัวละครสตัวข์องดสินยี ์ดัดแปลง
เป็นเหล่า 12 นักกษัตรยิ ์ตามแบบปฏทินิจนี ม ี2 เครื�องเลน่เบาๆ เด็กๆ เล่นได ้ผูใ้หญ่เล่นด ีคอื Fantasia 
Carousel(มา้หมนุ) กบั Dumbo The Flying Elephant  
6.TREASURE COVE เป็นธมีโจรสลัด เนรมติฉากจากภาพยนตรช์ื�อดัง The Pirates of the Caribbean 
กลายเป็นเครื�องเลน่และการแสดงโชวส์ดุตระการตา ที�หาชมไดแ้คเ่พยีงที� เซี�ยงไฮ ้เทา่นั�น จําลองฉากตา่งๆ 



 

 

รมิทะเล เครื�องเล่นไฮไลท์คือ Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure 
เป็นเครื�องเล่นแนว 4D จะพาเรานั�งเรือพจญภัยไปกับต่อสูข้องเรือ Black Pearl กับ Flying Dutchman 
นอกจากนี�ยงัมเีครื�องเลน่มากมาย เชน่ ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 
7.FANTASY LAND สนุกกับเมอืงเทพนิยาย เป็นโซนที�ตั �งของปราสาทดสินีย ์ที�มชี ื�อว่า “Enchanted 
Stourybook Castle” ท่านจะไดพ้บกับโชวอ์ันยิ�งใหญ่ตระการตาและตัวการต์ูนที�ท่านชื�นชอบ อาทเิช่น 
สโนวไ์วท,์ เจา้หญงินทิรา, ซนิเดอเรลา่, มกิกี�เมาท,์ หมพีลู และเพื�อนๆตัวการต์ูนอันเป็นที�ใฝ่ฝันของทกุคน 
และยงัโซนกจิกรรมอยา่งเชน่ “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภยัภายในปราสาทดสินยี ์
พบเรื�องราวของสโนว์ ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมติ ิหรอื “ALICE IN WONDERLAND MAZE” เป็น
ทางเดนิผา่นเขาวงกตเพื�อเขา้ไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland  และเครื�องเลน่ไฮไลทข์องโซนนี�ก็
คอื “Seven Dwarfs Mine Train” นั�งรถไฟเขา้เหมอืงแรไ่ปกบัคนแคระทั �ง 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสยีว
ไดพ้อสมควร  **อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั** 

 (ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการสลบัปรบัเปลี�ยนวนัเขา้ชมดสีนี�ยแ์ลนด ์ข ึ�นอยูก่บัความเหมาะสม 
และคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกค้าเป็นหลกั โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้**) 
เดนิทางสูโ่รงแรมที�พัก 

พกัที� VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�สาม เซี�ยงไฮ ้ - เมอืงโบราณจเูจยีเจยีว - รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน - รา้นผา้ไหม – เซี�ยงไฮ ้– ยา่นซนิ

เทยีนตี�   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจเูจยีเจี�ยว ซึ�งตั �งอยูท่างทศิตะวันตกของเซี�ยงไฮ ้รมิฝั�งทะเลสาบดื�น
ซาน และอยูร่ะหวา่งมณฑลเจอ๋เจยีงกบัมณฑลเจยีงซ ูเป็นตําบลนํ�าแหง่วฒันธรรมโบราณ ตดิอนัดับหนึ�งในสี�
ที�มชี ื�อเสยีงโดง่ดังในบรรดาตําบลนํ�าของเมอืงเซี�ยงไฮ ้อกีทั �งไดช้ื�อวา่เป็นไขม่กุใตแ้มนํ่�าแยงซเีกยีง ปัจจบุัน
ที�ยงัคงดํารงวถิชีวีติ และความเป็นอยูแ่บบดั �งเดมิเอาไว ้แมว้า่รอบขา้งของชมุชนความเจรญิแผข่ยายอยูร่อบ
ดา้น แตท่ว่าชมุชนรมินํ�าของชายแดนเมอืงเซี�ยงไฮแ้ห่งนี�ยงัคงเสน่หม์นขลังของรปูแบบบา้นเรอืน ซึ�งภายใน
เมอืงมสี ิ�งกอ่สรา้งทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศห์มงิ และราชวงศซ์งิอยูม่ากมาย จากนั�นนําท่านลอ่งเรอื
ชมเมอืงจเูจยีเจี�ยว  

 



 

 

 
 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่มหานครเซี�ยงไฮ ้มหานครที�ใหญท่ี�สดุของประเทศจนี ตั �งอยูบ่รเิวณปากแมนํ่�าแยงซ ี
เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้มีพื�นที� 6,200 ตร.กม. มีประชากร
ประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงทา่พาณชิยข์นาดใหญ่แหง่ทะเลจนีใต ้ที�ไดร้ับการพัฒนาจนถกูขนานนามว่า 
“นครปารสีแห่งตะวันออก” ระหว่างทางนําท่านแวะ รา้นผา้ไหม ที�ข ึ�นชื�อของประเทศของจนี  ใหท้่านได ้
เลอืกซื�อสนิคา้ที�ทําจากผา้ไหม เชน่ผา้หม่ เสื�อผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 
จากนั�นนําท่านสู่ รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้่านไดเ้ลือกชมสนิคา้และผลติภัณฑ์เครื�องนอนเพื�อ
สขุภาพชนดิตา่งๆ 
จากนั�นนําท่านสู่ ยา่นซนิเทยีนตี� เป็นหนึ�งในยา่นการคา้และแหล่งท่องเที�ยวที�คกึคักที�สุดในนครเซี�ยงไฮ ้
อดตีเคยเป็นเขตบา้นก่ออฐิสเีทาสไตลส์อืคู่เหมนิ ซึ�งเป็นสถาปัตยกรรมที�มเีอกลักษณ์พเิศษของเซี�ยงไฮ ้
ตอนหลังไดร้ับการปรับปรุงจากรัฐบาลใหเ้ป็นยา่นถนนคนเดนิ กลายมาเป็นสถานที�เที�ยวที�ฮติตดิอันดับคน
เซี�ยงไฮไ้ดใ้นเวลาอันสั �น มสีถาปัตยกรรมทั �งเก่าแก่และทันสมัยผสมผสานกัน มรีา้นอาหาร รา้นคา้ และ
สถานบนัเทงิสไตลต์ะวนัออกและตะวันตกหลอมรวมกนั อกีทั �งยงัไดร้ักษาบรรยากาศดั �งเดมิ และวัฒนธรรมที�
มเีอกลักษณ์แบบเซี�ยงไฮเ้อาไวอ้ยา่งลงตัว ทุกวันนี� ซนิเทยีนตี�ไดก้ลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเซี�ยง
ไฮไ้ปแลว้ 



 

 

 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
พกัที� VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�ส ี� รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) – หาดไวท่าน – รา้นหยก – ตลาด 100 ปี เฉนิหวงัเมี�ยวชมรา้น 

STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญท่ี�สดุในโลก – ชอ้ปปิ� งถนนนานกงิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้เพื�อสขุภาพ ผอ่นคลายความเมื�อยลา้ กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซํ่�า
ใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถัง หรอืที�รูจ้ักกันดีในชื�อ “บวัหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  
พพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจําบา้น   
จากนั�นนําท่านสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ซึ�งไมไ่ดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อยา่งใด แต่เป็นยา่นถนนรมิแมนํ่�า
ที�มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแม่นํ�าหวงผู่ฝั�งตะวันตกซึ�งอยู่ในย่านเมอืงเก่า หาดไว่ทันยังเคยเป็น
สถานที�ถา่ยทําภาพยนตรท์ี�โดง่ดังเรื�อง “เจา้พอ่เซี�ยงไฮ”้ ซึ�งถา่ยทอด เรื�องราวของเจา้พอ่เซี�ยงไฮ ้ที�เกดิขึ�น
ในยคุที�เมอืงเซี�ยงไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊ง แยง่ชงิอํานาจกันใหวุ้่นวายไปหมด หาดไว่ทานจงึมชีื�อที�
รูจ้ักในหมูนั่กทอ่งเที�ยวชาวไทยวา่ "หาดเจา้พอ่เซี�ยงไฮ"้ นั�นเอง 



 

 

 
 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนไูกแ่ดง  

นําทา่นชม รา้นหยก  ซึ�งเป็นเครื�องประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากอนัลํ�าคา่แกค่นที�ทา่นรัก     
จากนั�นนําท่านสู่ “ตลาดเฉนิหวงัเมี�ยว” หรอืตลาดรอ้ยปี เซี�ยงไฮ ้เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมอืงเซี�ยงไฮ ้
อาคารบา้นเรอืนบรเิวณนี�เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มงิและชงิ แต่ทําเป็นรา้นขายของมทีั �งของ
พื�นเมอืงโบราณ ของที�ระลกึ และสนิคา้สมัยใหม่อย่างรองเทา้กฬีา กระเป๋า อกีทั �งยังมรีา้นขายขนมและ
อาหารพื�นเมอืงอกีมากมาย  ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ�งตามอธัยาศัย 

 
นําท่านชมรา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที�นครเซี�ยงไฮ ้มาพรอ้มกับความ
ยิ�งใหญ่อลังการ ครองตําแหน่งสตารบ์ัคสท์ี�ใหญ่และสวยที�สุดในโลก ซึ�งไดทํ้าการเปิดตัวไปเมื�อวันที� 6 
ธันวาคม 2017 มเีนื�อที�ใหญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแต่งดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหลี�ยมซึ�ง
เป็นงานแฮนดเ์มดจํานวน 10,000 แผ่น  ดา้นในมเีคาน์เตอรท์ี�ยาวที�สดุ ซึ�งมคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร ครอง



 

 

ตําแหน่งเคาน์เตอร์ของสตารบ์ัคส์ที�มคีวามยาวที�สุดในโลก มีเครื�องดื�มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด 
รวมทั �งเครื�องดื�มที�มเีฉพาะสาขานี�เพยีงแหง่เดยีว 

 
และที�ตั �งตระหง่านอยูก่ลางรา้นคอืถังคั�วกาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตัน สงูเท่าตกึ 2 ชั �น ประดับประดาดว้ย
แผน่ตราประทับแบบจนีโบราณมากกวา่ 1,000 แผน่ ซึ�งบอกเลา่เรื�องราวความเป็นมาของสตารบ์คัส ์กาแฟที�
คั�วในถังทองเหลอืงนี�จะถกูสง่ผา่นไปตามทอ่ทองเหลอืงดา้นบน ซึ�งจะทําใหเ้กดิเสยีงราวกบัเสยีงดนตร ี 

คํ�า   บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมนเูสี�ยวหลงเปา  
นําท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกงิ สัมผัสความมชีวีติชวีาของย่านการคา้ที�มชี ื�อเสยีงที�สุดในเซี�ยงไฮ ้พรอ้ม
รา้นคา้รมิถนนทั �งแบบหรูหราและดั �งเดิม ถนนนานกงิเป็นย่านการคา้ที�ค ึกคักที�สุดแห่งหนึ�งในเมือง มี
ประวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 100 ปี ปัจจุบนัยา่นนี�ผสมผสานระหว่างศนูยก์ารคา้บนอาคารสงูและอาคารสไตล์
โคโลเนียลปะปนไปกบัรา้นคา้รมิถนน คน้หาสนิคา้แบรนดห์ร ูรา้นอาหารฟาสตฟ์ู้ดนานาชาต ิและรา้นขายผา้
ไหมและหยก สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 

 
วนัที�หา้ เซี�ยงไฮ ้(สนามบนิซา่งไหผู่ต่ง) – กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

03.35 น. นําทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที�ยวบนิที� XW857  
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

07.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร ***   

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายตุํ�ากวา่ 18 ปี พกัเดี�ยวเพิ�ม 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ั�ว 

22 – 26 ม.ีค. 2562 9,999 14,999 3,500 6,900 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย.2562 11,999 14,999 3,500 6,900 

27 เม.ย. – 01 พ.ค.2562 12,999 15,999 3,500 7,900 

08 – 12 พ.ค. 2562 11,999 14,999 3,500 6,900 

16 – 20 พ.ค. 2562 11,999 14,999 3,500 6,900 

30 พ.ค. – 03 ม.ิย.2562 11,999 14,999 3,500 6,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื�อรว่มโปรโมทสนิคา้พื�นเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, หยก, 
บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขมุ่ก ซึ�งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทาง
บรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี�แจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื�อหรอืไมซ่ื�อ
ข ึ�นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั�งสิ�น และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น
รฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�
เกดิขึ�นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/รา้น/ทา่น 

 ณ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายในวันสดุทา้ย ลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซื�อได ้
แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื�อ โดยไมม่กีารบงัคับลกูทัวรท์ั �งสิ�น แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
** หากทา่นที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เครื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ที�ทกุครั �งกอ่นทําการ 
ออกตั�ว เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมที�พกั และโปรแกรมทอ่งเที�ยวอาจมกีารสลบัปรบัเปลี�ยนขึ�นอยูก่บัความเหมาะสม และคาํนงึถงึ
ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา** 

 



 

 

 
 
 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิ�น ไมเ่กนิ 20 กก.        
 คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
 คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 
 คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ     
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเที�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท   
     (สําหรับพาสปอรต์ไทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นั�น)   
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดี�ยวเขา้ประเทศจนี **ในกรณทีี�ทางรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเที�ยว  
     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิ�ม ทา่นละ 1,800 บาท** 
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรณุา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาท ต่อท่านเพื�อสํารองที�นั�ง หรอืชําระ 

เต็มจํานวน สําหรับวนัเดนิทางที�ราคาทัวรไ์มถ่งึ 10,000 บาท  
2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิค่าบรกิารสว่นที�เหลอืทั�งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ไมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� 
วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเจน
ซี�(ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�ง
เพื�อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณอ์ักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่
กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับ



 

 

เงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิ
คา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิค่าบรกิาร
ดังนี� 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงนิค่าบรกิารที�ชําระแลว้ทั�งหมดทั�งนี� ทางบรษัิทจะหัก
คา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กท่องเที�ยว เชน่ การ
สํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 
3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั�งหมด   
4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� 
วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื

ทั�งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางสว่น
หรอืทั�งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�
ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเที�ยวทกุท่าน
ยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้
ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิด ้
สง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั�งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสาย
การบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อีํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น  
 
 
 
 
 



 

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 

100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิด
สนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 
ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

2. สิ�งของที�มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ 
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนําแบตเตอรี�สาํรองขึ�นไปบนเครื�องบนิดงันี� 
  แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึ�นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากัด ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องได ้

ไมม่กีารจํากัดจํานวน  
4.2 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้ม่

เกนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ�นเครื�องในทกุกรณ ี
5. หา้มนําแบตเตอรี�สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณ ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศจนีแบบกรุป๊เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่น ั�น!! 
 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ที�มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 สาํเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุํ�ากวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอรต์)  

 
การทําวซีา่กรุป๊ทอ่งเที�ยวใชแ้คเ่พยีงสาํเนาพาสปอรต์ และรปูถา่ยที�ชดัเจน  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสปอรต์เลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั�ง � หนา้แบบตวัอยา่ง 

รูปถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 

 



 

 

หมายเหต ุ: เอกสารที�ใชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลา ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่ับตํารวจตรวจคนเขา้                 
                เมอืงนั�นๆ กําหนด จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอื�นๆ เพิ�มเตมิกะทันหัน 

สําหรับบคุคลที�เคยเดนิทางไป 22 ประเทศดังตอ่ไปนี� ตั �งแตว่นัที� 1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 
จะไมส่ามารถยื�นวซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซึ�งไดแ้ก ่

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.อหิรา่น 8.อรัิก 9.ตรุก ี
10.อยีปิต ์11.ซาอดุอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรลีังกา 17.ลเิบยี 18.ซดูาน 

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

**กรณีไมส่ามารถยื�นวซีา่กรุป๊เขา้ประเทศจนีได ้ทา่นตอ้งทําการยื�นวซีา่เด ี�ยวในราคา 1,800 บาท 
กรณุากรอกแบบฟอรม์เพื�อยื�นวซีา่เด ี�ยวเขา้ประเทศจนี** 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศจนี 

** กรุณากรอกขอ้มูลทั�งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนใ์นการขอวีซ่าของทา่นเอง ** 
ชื�อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
สถานะภาพ  □ โสด   ระบุชื�อบิดา.............................................................ชื�อมารดา................................................................ 

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส □ แต่งงานไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 
         ระบุชื�อคู่สมรส  .............................................................................................................................................. 

□ หมา้ย □ หยา่    
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น... ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…...... 
รหสัไปรษณีย.์............................. โทรศพัทบ์า้น..................................................เบอรมื์อถือ............................................................ 
ที�อยูที่�สามารถติดต่อได ้(กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น)................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์............................... เบอรโ์ทรศพัท.์................................................... เบอรมื์อถือ...................................................... 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา ..........................................................ตาํแหน่งงาน...................................................................... 
ที�อยูส่ถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา .................................................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย ์..............................................................โทรศพัท.์....................................................................................................... 

(กรณุาแจง้เบอรที์�สามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 
ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหท่้าน 
□ ออกค่าใชจ้่ายเอง □ ผูป้กครองออกคา่ใชจ้่ายให ้ □ อื�นๆ (โปรดระบุ) ...................................................... 
ท่านมีประกนัสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่ □  ม ี □ ไมม่ี 
ถา้มี กรุณาระบุชื�อบริษัทประกนั ............................................................................................................................... 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไมเ่คย 
ถา้เคย กรุณาระบุวนัที�....................................สถานที�/เมือง.............................วตัถุประสงค.์................................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอื�นหรือไม ่ □ เคย  □  ไมเ่คย 
ถา้เคย กรุณาระบุวนัที�...................................ประเทศ.......................................วตัถุประสงค.์.................................... 
ชื�อสมาชิกในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธ ์



 

 

 ชื�อ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสมัพนัธ ์............................. 
 ชื�อ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสมัพนัธ ์............................. 
ชื�อผูต้ดิตอ่ได ้(กรณีฉุกเฉินที�ไม่ไดเ้ดินทาง) ............................................... เบอรโ์ทรศพัท.์................................. 
ความสมัพนัธ.์................................................... 
การพิจารณาอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั�น ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการอาํนวยความ

สะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


