
 

 

รหัสทัวร TTN1903493 
ทัวรจีน เซี่ยงไฮ ดิสนียแลนด ขึ้นตึก SWFC 5 วัน 3 คืน (XJ) 
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว   ยานซินเทียนต้ี   ตึก SWFC   หาดไวทาน 
ลอดอุโมงคเลเซอร   ถนนนานกิง 
รานกาแฟ Starbucks Reserve Roastery 
ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว   สวนสนกุ Shanghai Disneyland 

 

 



 

 

เซี่ยงไฮ ดสินียแลนด ขึ้นตึก SWFC 5 วัน 3 คืน 
 ซุปตาร... เขออาย 

กําหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม 2563 
 

โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 
 บินตรงสู มหานครเซีย่งไฮ ทองมหานคร ที่ไมเคยหลับไหล  
 ขึ้นตึก SWFC  ชมวิว เมืองเซี่ยงไฮ ช้ัน 100  
 รานกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญและสวยที่สุดในโลก 
 เที่ยวจุใจกบัสวนสนุก เซี่ยงไฮ ดิสนียแลนด เต็มวัน 
 ลองเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาวา เวนิซตะวันออกแหงเมืองเซี่ยงไฮ  
 เมนูพิเศษ... ขาหมูรํ่ารวย ไกแดงโตะละ 2 ตัว และเสี่ยวหลงเปา  
 มีนํ้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

พัก 2 -3 ทาน ตอ
หอง 

ราคาเด็ก 
อายุ 2-18 

ป 
พักเด่ียว 

05 – 09 กุมภาพันธ 2563 (วนัมาฆบชูา) 14,888.- 17,888.- 3,500.- 
07 - 11 กุมภาพันธ 2563 (วนัมาฆบชูา) 14,888.- 17,888.- 3,500.- 
12 - 16 กุมภาพันธ 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 
13 - 17 กุมภาพันธ 2563 11,888.- 14,888.- 3,500.- 
19 - 23 กุมภาพันธ 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 
21 - 25 กุมภาพันธ 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 
26 กุมภาพันธ – 01 มีนาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 
28 กุมภาพันธ – 03 มีนาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 
04 – 08 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 
06 – 10 มนีาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 
11 – 15 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 
13 – 17 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 



 

 

 

 

18 – 22 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 
20 – 24 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 
25 – 29 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 
27 – 31 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 
01 – 05 เมษายน 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.- 
03 – 07 เมษายน 2563  (วันจักร)ี 14,888.- 17,888.- 3,500.- 
08 – 12 เมษายน 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.- 
10 – 14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต) 17,888.- 20,888.- 3,500.- 
11 – 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต) 17,888.- 20,888.- 3,500.- 
12 – 16 เมษายน 2563 (วันสงกรานต) 17,888.- 20,888.- 3,500.- 
17 – 21 เมษายน 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.- 
22 – 26 เมษายน 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.- 
24 – 28 เมษายน 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.- 
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.- 
01 – 05 พฤษภาคม 2563 (วนัแรงงาน) 14,888.- 17,888.- 3,500.- 
06 – 10 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 
08 – 12 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 
13 – 17 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 
15 – 19 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 
20 – 24 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 
22 – 26 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 
27 – 31 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2563 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

ราคานี้ไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 300 หยวน/ทริป/ตอทาน   
คาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 



 

 

วันแรก      กรุงเทพมหานคร  (ทาอากาศยานดอนเมือง) 
21.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1  ช้ัน 3 ประต ู4 

เคาทเตอร 4 สายการบินไทย แอรเอเซียเอกซ (XJ) โดยมีเจาหนาท่ีคอย
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ  

วันที่สอง   กรุงเทพมหานคร (ทาอากาศยานดอนเมือง) –  
 ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง-เซี่ยงไฮ-จูเจียเจ่ียว- 
 ลองเรือชมเมืองโบราณ-เซี่ยงไฮ-รานผาไหม-ยานซินเทียนตี ้
00.15 น. ออกเดินทางสู มหานครเซี่ยงไฮ ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIR ASIA 

X เที่ยวบินที่ XJ 760 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง 15 นาที) 
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

05.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง มหานครเซี่ยงไฮ ประเทศจีน 
(เวลาทองถิ่นประเทศจีน เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอย 

เชา  บริการอาหารเช า ณ หองอาหารของ
โรงแรม (1) 
นําทานเดินทางสู เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 
ตั ้งอยู ทางทิศตะวันตกของเซี ่ยงไฮ ริมฝم�ง
ทะเลสาบดื้นซาน และอยูระหวางมณฑลเจอ
เจียงกับมณฑลเจียงซู เปนตําบลนํ ้าแหง
วัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหน่ึงในสี่ที่มีชื่อเสียงโดงดังในบรรดาตําบลน้ําของเมือง
เซี่ยงไฮ   อีกทั้งไดชื่อวาเปนไขมุกใตแมนํ้าแยงซีเกียงจนถึงปจจุบันนี้ ทานจะได 
ลองเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งเปนเมืองที่มีสิ่งกอสรางทางวัฒนธรรม
โบราณของราชวงศหมิง และราชวงศซิงอยูมากมาย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! ขาหมูรํ่ารวย (2)  
บาย นําทานเดินทางกลับสู มหานครเซี่ยงไฮ มหานครที่ใหญที ่สุดของประเทศจีน 

ตั้งอยูบริเวณปากแมนํ้าแยงซี เปนศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาค



 

 

ตะวันออกเฉียงใต มีพื้นท่ี 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ลานคน เปน
เมืองทาพาณิ ชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต ที่ไดรับการพัฒนาจนถูกขนานนามวา 
“นครปารีสแหงตะวันออก” 
นําทานชม รานผาไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทาํ
จากผาไหม เชนผาหม เส้ือผา รองเทา เปนตน 

 นําทานเดินทางสู ยานซินเทียนตี้ เปนอีกจุดที่มีความคลาสสิกของมหานครเซี่ยงไฮ 
ทามกลางความวุนวายของเมืองใหญแหงนี้ ยานซิน เทียน ตี้ จะทําใหคุณหลุด
ออกมาจากความยุงเหยิง 

คํ่า  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)   
พัก  โรงแรม GRACE SELECT HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว    
วันที่สาม รานนวดเทา(บัวหิมะ)-ขึ้นตึก SWFC จุดชมวิวช้ัน 100-ลอดอุโมงคเลเซอร-

หาดไวทานถนนนานกิง-รานกาแฟ Starbucks Reserve Roastery – 
 รานหยก-ตลาดเฉิงหวังเม่ียว 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานเดินทางสู รานนวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหน่ึงในการ
ผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ 
พรอมชมครีมเป�าซู ถัง หรือที่รู จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดาน
รักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน 
น ําท านขึ้นสู  ตึก SWFC (Shanghai World Financial Center ) ชมวิว 
เมืองเซี่ยงไฮ ชั้น 100 เปนตึกที่มี ความสูงถึง492 เมตร ลักษณะเดนของตึกน้ี
คือมียอดตึกเปนชองเปดรูปสี่เหลี่ยม ทําใหคนทั่วไปเรียกกันวาเปน “ตึกที่เปดขวด” 
ก็เพราะชองเปดบนยอดที่เหมือนกับที่เปดขวดน่ีเอง  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! ไกแดง โตะละ 2 ตัว (5)    



 

 

บาย นําทาน ลอดอุโมงคเลเซอร อุโมงคลอดแมนํ้าสายแรก
ในประเทศจีน เพื่อขามไปยังฝم�งตรงขามใชเวลาประมาณ 
5 นาที ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร เปนรูป
ตางๆ 
นําทานเดินทางสู หาดไวทาน ตั้งอยูบนฝم�งตะวันตกของ
แมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง4กิโลเมตรเปน
เขตสถาปตยกรรมที่ไดชื่อวา “พิพิธภัณฑนานาชาติ” ถือเปนสัญลักษณที่โดดเดน
ของนครเซี่ยงไฮ อีกทั้งถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการธนาคารที่สําคัญ แหง
หนึ่งของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปน
แหลงรวมศิลปะสถาปตยกรรมที่หลากหลาย 
เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค 
รวมทั้งการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรม
ตะวันออก-ตะวันตก เปนที่ตั้งของหนวยงาน
ภาครัฐ เช น กรมศ ุลกากร โรงแรม และ
สํานักงานใหญ 
นําทานเดินทางสู ถนนนานกิง ถนนแหงนี้เปรียบเหมือนยานสีลมของเมืองไทย 
หรือยานออรชารด ของสิงคโปร ถนนนี ้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มี
หางสรรพสินคามากมายอยูบนถนนแหงน้ีเปนยานที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยง
ไฮ  
นําทานเดินทางสู รานกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตารบัคส
สาขาใหมที่นครเซี่ยงไฮ มาพรอมกับความยิ่งใ หญอลังการ ครองตําแหนงสตาร
บัคสท ี ่ ใหญ และสวยท ี ่ส ุดในโลก เปด
ใหบริการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มี
เครื่องดื่มหลากหลายมากกวา 100 ชนิด 
รวมทั้งเครื่องด่ืมที่มีเฉพาะสาขาน้ีแหงเดียว 
นอกจากนั้นยังมีอาหารและขนมมากมาย 
ในสวนเบเกอรี่ที ่ใชชื ่อวา Princi�� ซึ่ง
เปนการรวมมือกับรานเบเกอรี่ชื ่อดังจาก
อิตาลี และเปนสาขาแรกในเอเชีย มีการทําขนมกันสดๆ ใหมๆ ที ่ร านทุกวัน



 

 

มากกวา 80 ชนิด โดยเชฟชาวจีนมากกวา 30 คนนอกจากนี้ สตารบัคสยังนํา
เทคโนโลยี AR สรางความสนุกสนานใหกับลูกคา โดยรวมมือกับบริษัทจีนยักษ
ใหญ อาลีบาบา เมื่อจอโทรศัพทไปยังจุดตางๆ ในราน เชน ถังคั่วกาแฟ ก็จะมี
รายละเอียดตางๆ ปรากฏขึ้นในโทรศัพท และลูกคายังไดสนุกสนานไปกับการจอ
โทรศัพทไปยังจุดตางๆ 

 นําทานชม รานหยก ชาวจีนมีความเชื่อวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคากวาทองและเพชร 
เปนสิริมงคลแกผูที่ไดมาครอบครอง ใหทานไดเลือกซื้อเปนเครื่องประดับนําโชค
ตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันวา วัดเทพเจาประจําเมือง 
เคยตั้งอยูใจกลางเมืองเกา ซึ่งไดกลายเปนศูนยรวมสินคา และอาหารพื้นเมืองที่
แสดงถึงเอกลักษณของชาวเซี่ยงไฮมีการผสมผสานระหวางอดีตและปจจุบันได
อยางลงตัว ซึ่งเปนยานสินคาราคาถูกที่มีชื่ออีกยานหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ ใหทาน
อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  อาหารพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา  (6) 
พัก  โรงแรม GRACE SELECT HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว    
วันที่สี่      สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนด (รวมคาเขา) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

น ํ า ท  า น เ ดิ น ท า ง ส ู   ส ว น ส น ุ ก  Shanghai 
Disneyland (รวมคาเขา) สวนสนุกแหงที่ 6 แหง
อาณาจักรดิสนีย ซึ ่งมีขนาดใหญอันดับ 2 ของโลก 
รองจากดิสน ีย แลนดในออร แลนโด รัฐฟลอริดา 
สหรัฐอเมริกา และเปนสวนสนุกดิสนียแลนดแหงที่ 3 
ในเอเชีย อยู ในเขตฉวนซาใกลกับแมนํ ้าหวงผู และ
สนามบินผูตง    
สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนดมีขนาดใหญกวาฮองกงดิสนียแลนดถึง 3 เทา เปด
ใหบริการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2016  ซึ่งใชเวลารวม 5 ปในการกอสราง โดยใช
งบทั้งสิ้นราว 5.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ลานบาท  
โดยเซี่ยงไฮ ดีสนียแลนด ประกอบไปดวย 6 ธีมปารค และ 1 ฟรีโซนดังน้ี 



 

 

1. DISNEY TOWN เปนโซนแรกกอนเขาสวนสนุก โซนน้ีไมตองเสียเงินคาเขาชม 
ประกอบไปด วยร านอาหาร ร าน
จําหนายของที ่ระลึกตางๆ ทั ้งยังมี 
LEGO LAND ในโซนนีอี้กดวย  

2. MICKEY AVENUE โซนน้ีจะเปนโซน
ขายของที่ระลึกกับรานอาหาร และก็จะ
มีสวนของที่ฉายหนังการตูนสั้นของมิก
กี ้เมาส เหมาะกับการถายรูปและน่ัง
พักผอนภายในสวนสนุก 

3. ADVENTURE ISLE ดินแดนใหการผจญภัยที่จะทําใหนักทองเที่ยวไดตื่นตา
ตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดําบรรพ ‘Casmp Discovery’ 
พร อมเชิญชวนให ร วมเดินส ํารวจ
ดินแดนที่แฝงไปดวยปริศนาและความ
ลึกลับ และลงเรือเขาไปสู ‘Roaring 
Rapids’ อุโมงคถํ้าปริศนาในชองเขา
รอวรริ่ง ซึ่งเปนที่อยูของจระเขยักษนา
เกรงขาม และRoaring Over The 
Horizon เปนเครื่องเลนแนว 4D  

4. TOMORROW LAND อีกหนึ่งไฮโลทเดนของสวนสนุกดิสนีย ที่มักจะสราง
โลกแหงอนาคต เพ่ือสรางจิตนาการใหกับเด็กๆ พรอมกับดีไซนเครื่องเลนสุดลํ้า
ใหเขากับคอนเซ็ปต สําหรับที่ดิสนียแลนดแหงใหมนี้ เปดตัวเครื่องเลนที่มีจาก
วิดีโอเกมและภาพยนตรไซไฟชื ่อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนต
ไ ฮ เ ท ค  ท ี ่ ถ ู ก ข น า น น า ม ไ ว  ว า 
“Lightcycle Power Run” เป นหน่ึง
สุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาสําหรับเซี่ยงไฮ 
ดีสนียแลนดที ่หามพลาด หรือจะเอาใจ
สาวก Star War อย าง “Star Wars 
Lauch Bay”  ได  ถ  า ย ร ู ปกั บ  Darth 
Vader ตัวเปนๆ 



 

 

5. GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเดนเรื่องวัฒนธรรมของจีน สงเสริม
เอกลักษณของสวนพฤกษาในสวนสนุกแหงนี้ไดอยางเต็มที่ สวนที่ตั้งอยูไมไกล
จากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เปนโรงนํ ้าชาที่
พักผอนหยอนใจที ่งดงามอยางลงตัว อีกทั ้งยังมีสวนที ่เลือกตัวละครสัตว
ของดิสนีย ดัดแปลงเปนเหลา 12 นักกษัตริย ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่อง
เลนเบาๆเด็กๆเลนได ผูใหญเลนดี คือ Fantasia Carousel(มาหมุน) กับ 
Dumbo The Fluing Elephant  

6. TREASURE COVE เปนธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตรชื่อดัง The 
Pirates of the Caribbean กลายเปนเคร ื ่องเลนและการแสดงโชว สุด
ตระการตา ที่หาชมไดแคเพียงที่ เซี่ยงไฮ เทานั้น จําลองฉากตางๆ ริมทะเล 
เคร ื ่ อง เล นไฮไลท ค ือ  Pirates of the Caribbean – Battle for the 
Sunken Treasure เปนเครื่องเลนแนว 4D จะพาเรานั่งเรือพจญภัยไปกับ
ตอสูของเรือ Black Pearl กับFlying Dutchman นอกจากนี้ยังมีเครื่องเลน
มากมาย เชน ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 

7. FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เปนโซนที่ต้ังของปราสาทดิสนีย ที่
ม ีช ื ่อว า “Enchanted Stourybook Castle” ท านจะได พบกับโชว อัน
ยิ่งใหญตระการตาและตัวการตูนที่ทานชื่นชอบ อาทิเชน สโนวไวท, เจาหญิง
นิทรา, ซินเดอเรลา, มิกกี้เมาท, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการตูนอันเปนที่ใฝ�ฝน
ขอ งท ุ ก คน  และยั ง โ ซนกิ จ ก ร รมอย  า ง เ ช  น  “Once Upon a Time 
Adventure” เปนการพจญภัยภายในปราสาทดิสนีย พบเรื่องราวของสโนว 
ไวท ผานจอภาพแบบสามมิติ หรือ “AlIce in Wonderland Maze” เปน
ทางเดินผานเขาวงกตเพื ่อเขาไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland  
และเครื่องเลนไฮไลทของโซนน้ีก็คือ “Seven Dwarfs Mine Train” น่ังรถไฟ
เขาเหมืองแรไปกับคนแคระทั้ง 7 ชวนใหสนุกและหวาดเสียว 

 
** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อความ
สะดวกในการเลนเคร่ืองเลนของทาน ** 
 



 

 

หมายเหตุ : เพ่ือผลประโยชนของลูกทัวรเปนสําคัญ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงรายการเที่ยวดิสนียแลนด กรณีที่ตรงวันเสารหรืออาทิตย 
เนื่องจากจะมีนักทองเที่ยวคอนขางมาก และในสวนของวันธรรมดาการเลน
เครื่องเลนในแตละโซนนั้นก็ขึ ้นอยูกับการจัดเวลาของลูกคาเองเปนสําคัญ 
อาจทําใหไมสามารถเลนเคร่ืองเลนไดตามที่หวังไว 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางออกจาก สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนด 

พัก  โรงแรม GRACE SELECT HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว    
 
วันที่หา      ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง-กรุงเทพมหานคร  (ทาอากาศยานดอน

เมือง) 
03.00 น. สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง  
เชา  บริการอาหารเชาแบบกลอง เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง (8)  
06.50 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน 

THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 761 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง 
25 นาที) 
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

10.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

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

 
หมายเหตุ :    ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือรวมโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง  ในนามของราน
รัฐบาล คือ รานผาไหม, รานนวดเทา(บัวหิมะ) , ร านหยก ซึ่งจ ําเปนตองระบุไว ใน
โปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา 
รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของ
ลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน
รัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน/ทาน/ราน 



 

 

** ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการตั๋วเคร่ืองบิน 7,888 บาท  
ยกเวนชวงสงกรานต  ราคา 10,888 ** 

** เด็กอายุตํ่ากวา 18 ปนับจากวันเดินทาง 
ขออนุญาติเก็บคาทัวรเพ่ิม 3,000 บาทตอทาน ** 

 
ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ 5,888.- 

ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน และวีซา 
* ทานใดมีไฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 

** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผู บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยว
ตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 
 คารถโคชปรับอากาศ  
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด  
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาวีซาแบบกรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท  (สําหรับพาสสปอต

ไทย และเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน)   
× คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซา

กรุปทองเที่ยว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 2,000 
บาท** 

× คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 300 หยวน/ทริป/ทาน  สวนคาทิป
หัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ทาน (เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ) 

× คาทําวีซาชาวตางชาติที่ไมไดรับการยกเวนยื่นวีซาหมูคณะ ลูกคาตองเปนผูดําเนินการยื่นวี
ซาเอง ทางบริษัทฯไมสามารถแทรกแซงได) 

× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง 

× คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
× คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 25 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน สวนที่เหลือ  
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 



 

 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม
มีเงื่อนไข 

 เมื ่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน
ขายมาทางแฟกซ 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  



 

 

3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

5. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

6. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

7. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที ่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

8. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

9. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

10. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

11. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม  

12. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะ
ติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ัง
ที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป  (เฉพาะพาสสปอตไทย
เทานั้น!!) 

 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทาง
ไป-กลับ ตองมีหนาวาง อยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก 
มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฎิเสธการเดินทางของทาน 
** โดยทานถายรูป หรือ สแกนสีหนาหนังสือเดินทาง (หนาที่มีรูปทาน) แบบเต็มหนา 
รายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ หามขีด เขียนลงบนหนาหนังสือ
เดินทางโดยเด็ดขาด **  
(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือง จะปฎิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได 

 รูปถายสี หนาตรง เห็นใบหู หามใสเสื้อขาว หามใสเครื่องประดับ พื้นหลังสีขาว
เทานั้น สามารถใชโทรศัพทมือถือถายไดและสงใหเจาหนาที่ทางไลน (ถายคูกับพาส
ปอต)   

 หนังสือเดินทางเลมจริง ตองมีหนาวาง อยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราวีซาและ
ตราเขา-ออก ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง (หนังสือเดินทางตองเปนเลมทึ่
สงช่ือใหทางบริษัททําวีซาเทาน้ัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          รูปถายวางคูกับพาสปอรต 
 

  พาสปอรตตองถายใหติดทั้ง 2 หนา แบบตัวอยาง 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร................................................................................ วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) ................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน    
(ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง   
(TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรณุากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียง

ตามหองพัก) 

 
 
 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกิด (ว/ด/
ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  
    ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ ............................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

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


