รหัสทัวร ZET2000406

ทัวรจีน เซี่ยงไฮ อูซี ดิสนียแลนด 5 วัน 3 คืน (HO)

เซี่ยงไฮ ดิสนียแลนด – พระใหญหลิงซาน – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว – เมืองโบราณเฟงจิ่ง –
ลองเรือเมืองโบราณเฟงจิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ – หาดไวทาน – ถนนหนานกิง – รานสตารบัคส –

เมืองเทมส – ถนนชอปปﻤงซินเทียนตี้

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเขาประตู 6 เคาเตอร L สายการบิน จูน
เยา แอร JUNEYAO AIR (HO) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกในการเช็คอินแกทาน

หมายเหตุ : ตั้งแตเดือนเมษายน 2563 เปนตนไปเวลานัดหมายและไฟลทบินเปน
เวลา 22.30 น. ไฟลทบิน HO1360 01.30-07.10 น.
วันที่สอง

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินซางไหผูตง – เมืองเซี่ยงไฮ – ประเทศจีน –

อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ ดิสนียแลนด (ราคาทัวรนี้ รวมรถบัสรับ-สง พรอมหัวหนา
ทัวรบริการ)

02.15 น.

นําทานเดินทางสู สนามบินซางไหผูตง ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ HO1358
* ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 15 นาที สายการบินมีบริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง *

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินซางไหผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน หลังจากผานขั้นตอนการ

ตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระพรอมออกเดินทาง นําทาน
เดินทางตามโปรแกรม

นําทานเดินทางสู เซี่ยงไฮ ดิสนียแลนด (Shanghai Disneyland) สวนสนุกแหง
ที่ 6 แหงอาณาจักรดิสนีย ซึ่งมีขนาดใหญอันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย

แลนดในออรแลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเปนสวนสนุกดิสนียแลนด
แหงที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยูในเขตฉวนซา ใกลกับแมนํ้าหวงผู และสนามบินผูตง

สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนดมีขนาดใหญกวาฮองกงดิสนียแลนดถึง 3 เทา เปด

ใหบริการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2016 ซึ่งใชเวลารวม 5 ปในการกอสราง โดยใชงบ
ทั้งสิ้นราว 5.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ลานบาท

เที่ยง/เย็น อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํ่า เพื่อสะดวกในการทองเที่ยว
โดยเซี่ยงไฮ ดีสนียแลนด ประกอบไปดวย 6 ธีมปารค และ 1 ฟรีโซน ดังนี้


Disney Town เปนโซนแรกกอนเขาสวนสนุก โซนนี้ไมตองเสียเงินคาเขาชม

ประกอบไปดวยรานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึกตางๆมากมาย อีกทั้งยังมี Lego
Land ในโซนนี้อีกดวย



Mickey Avenue โซนนี้จะเปนโซนขายของที่ระลึกกับรานอาหาร และก็จะมีสวน

ของที่ฉายหนังการตูนสั้นของมิกกี้เมาส เหมาะกับการถายรูปและนัง่ พักผอนภายใน

สวนสนุก


Adventure Isle ดินแดนใหการผจญภัยที่จะทําใหนักทองเที่ยวไดตื่นตาตื่นใจกับ

บรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดําบรรพ “Camp Discovery” พรอมเชิญชวนให

รวมเดินสํารวจดินแดนที่แฝงไปดวยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเขาไปสู

“Roaring Rapids” อุโมงคถํ้าปริศนาในชองเขารอวรริ่ง ซึ่งเปนที่อยูของจระเข

ยักษนาเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เปนเครื่องเลนแนว 4D จะ

พาเราบินชมธรรมชาติและสิ่งกอสรางตางๆทั่วโลก


Tomorrow Land อีกหนึ่งไฮโลทเดนของสวนสนุกดิสนีย ที่มักจะสรางโลกแหง

อนาคต เพื่อสรางจิตนาการใหกับเด็กๆ พรอมกับดีไซนเครื่องเลนสุดลํ้าใหเขากับคอน
เซ็ปต สําหรับที่ดิสนียแลนดแหงใหมนี้ เปดตัวเครื่องเลนที่มีจากวิดีโอเกมและ

ภาพยนตรไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไว
วา “Lightcycle Power Run” เปนหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาสําหรับเซี่ยงไฮ
ดีสนียแลนดที่หามพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อยาง “Star Wars

Launch Bay” ไดถายรูปกับ Darth Vader ตัวเปนๆ Gardens of

Imagination มีจุดเดนเรื่องวัฒนธรรมของจีน สงเสริมเอกลักษณของสวนพฤกษา
ในสวนสนุกแหงนี้ไดอยางเต็มที่ สวนที่ตั้งอยูไมไกลจากปราสาทเทพนิยาย

‘Wandering Moon Teahouse’ เปนโรงนํ้าชาที่พักผอนหยอนใจที่งดงามอยางลง
ตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตวของดิสนีย ดัดแปลงเปนเหลา 12 นักกษัตริย
ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่องเลนเบาๆเด็กๆเลนได ผูใหญเลนดี คือ Fantasia
Carousel (มาหมุน) กับ Dumbo The Flying Elephant



Treasure Cove เปนธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตรชื่อดัง The Pirates

of the Caribbean กลายเปนเครื่องเลนและการแสดงโชวสด
ุ ตระการตา ที่หาชมได
แคเพียงที่ เซี่ยงไฮ เทานั้น จําลองฉากตางๆ ริมทะเล เครื่องเลนไฮไลทคือ Pirates

of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เปนเครื่องเลน
แนว 4D จะพาเรานั่งเรือพจญภัยไปกับตอสูของเรือ Black Pearl กับ Flying

Dutchman นอกจากนี้ยังมีเครื่องเลนมากมาย เชน ‘Barbossa’s Revenge’
และ ‘Siren’s Revenge’



Fantasy Land สนุกกับเมืองเทพนิยาย เปนโซนที่ตั้งของปราสาทดิสนีย ที่มีชื่อวา

“Enchanted Stourybook Castle” ทานจะไดพบกับโชวอันยิง่ ใหญตระการตา
และตัวการตูนที่ทานชืน
่ ชอบ อาทิเชน สโนวไวท, เจาหญิงนิทรา, ซินเดอเรลา, มิกกี้
เมาท, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการตูนอันเปนที่ใฝฝนของทุกคน และยังโซนกิจกรรม

อยางเชน “Once Upon a Time Adventure” เปนการพจญภัยภายในปราสาท
ดิสนีย พบเรื่องราวของสโนว ไวท ผานจอภาพแบบสามมิติ หรือ “ALICE IN

WONDERLAND MAZE” เปนทางเดินผานเขาวงกตเพื่อเขาไปเจอตัวละครจาก

Alice in Wonderland และเครื่องเลนไฮไลทของโซนนี้ก็คือ “Seven Dwarfs

Mine Train” นั่งรถไฟเขาเหมืองแรไปกับคนแคระทั้ง 7 ชวนใหสนุกและหวาดเสียว
ไดพอสมควร

(ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการสลับปรับเปลี่ยนวันเขาสวนสนุกดีสนี่ยแลนด
ขึ้นอยูกับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของ
ลูกคาเปนหลัก โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา)
ที่พัก

Q BOX SHANGHAI SANJIAGANG PUDONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ
ระดับเทียบเทา

วันที่สาม

เมืองอูซี – พระใหญหลิงซาน (รวมคารถรางแลว) – รานไขมุก – ถนนโบราณ

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ชิงหมิงเฉียว

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอูซี (Wuxi City) ซึ่งไดรับการขนานนามวา “เซี่ยงไฮ

นอย” เนื่องจากเปนเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไทหูลอมรอบ ทะเลสาบไทหู เปน

1 ใน 5 แหงทะเลสาบนํ้าจืดที่มีขนาดใหญของจีน เปนเมืองเกาแกประวัตศ
ิ าสตร
ยาวนานรวมสามพันกวาปในยุคราชวงศโจวและฉิน

นําทานสักการะ พระใหญหลิงซานตาฝอ (Lingshan Grand Buddha) (ราคา

ทัวรนี้รวมนั่งรถราง) นําทุกทานชมพระพุทธรูปปางหามญาติทองสําริดองคใหญที่

เขาหลิงซาน ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยูบนเนินเขาหลิงซาน

หันพระพักตรออกสูทะเลสาบไทหู เปนพระพุทธรูปที่มีพระพักตรงดงาม หากเมื่อเดิน

ไปทางใดก็เหมือนวาองคพระกําลังมองตามเราอยู นอกจากนี้วัดหลิงซานยังมีจุดแสดง
รูปปน
 ﻤจําลองพระพุทธเจากําเนิดในดอกบัว โดยกลีบดอกบัวคอยๆบานออก ผสานกับ
การแสดงนํ้าพุดนตรี จนกระทั่งกําเนิดพระพุทธเจาขึ้น เปนการแสดงที่นาตื่นตาตื่นใจ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม รานไขมุก เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิวที่สกัดมาจากไขมุกนํ้าจืด เพาะเลี้ยง
ในทะเลสาบรวมถึงเครือ
่ งประดับตางๆจากไขมก
ุ

จากนั้นนําทุกทานไปยัง ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว (Qingming Bridge Historic
and Cultural Block) เปนอีกหนึ่งสถานที่ที่นาสนใจ เนื่องจากที่แหงนี้เปนถนน

โบราณที่มีอายุกวา 3,000 ป ยังคงอนุรักษไวใหเห็นประวัตศ
ิ าสตรของเมืองอูซี อาทิ

เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตหรือบานเรือน ที่แหงนี้ยังถือวาเปนแหลง
เย็น

ที่พัก

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดอก
ี หนึ่งแหง

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูซีโครงหมูอูซี

VEEGLE SINCERE HOTEL WUXI ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา

วันที่สี่

เมืองอูซี – เมืองโบราณเฟงจิง่ – ลองเรือเมืองโบราณเฟงจิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ –

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

รานบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนหนานกิง – รานสตารบัคส

นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเฟงจิ่ง เมืองโบราณเฟงจิงเปนเมืองนํ้าทั่วไปเปนหนึ่ง
ในแปดมุมมองใหมของเซี่ยงไฮ เปนเมืองนํ้าโบราณที่ใหญที่สุดในเซี่ยงไฮ เครือขาย
ทางนํ้าครอบคลุมเมืองโบราณทั้งเมืองและมีสะพาน 52 แหงสะพานที่เกาแกที่สุด:

สะพาน Zhihe ที่มีประวัติยาวนานกวา 700 ป หลังจากนั้นนําทาน ลองเรือ ไปตาม
ลํานํ้าใหทานไดสัมผัสกับวัฒนธรรมการเปนอยูของชาวนี้ที่อาศัยอยูในเมืองโบราณ
เฟงจิ่งแหงนี้

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู เมืองเซี่ยงไฮ (Shanghai) มหานครที่ใหญที่สุดของ

ประเทศจีน ตั้งอยูบริเวณปากแมนํ้าแยงซี เปนศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิจ
ทางภาคตะวันออกเฉียงใต มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ลาน

คน เปนเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต ที่ไดรับการพัฒนาจนถูกขนานนาม
วา “นครปารีสแหงตะวันออก”

นําทานแวะชม รานบัวหิมะ ชมครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ”

สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญ
ประจําบาน

จากนั้นนําทานสูบริเวณ หาดไวทาน (Waitan) ซึ่งไมไดเปนหาดทรายชายทะเลแต

อยางใด แตเปนยานถนนริมแมนํ้าที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแมนํ้าหวงผู

ฝﻤงตะวันตกซึ่งอยูในยานเมืองเกา หาดไวทานยังเคยเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรที่

โดงดังเรื่อง “เจาพอเซี่ยงไฮ” ซึ่งถายทอด เรื่องราวของเจาพอเซี่ยงไฮ ที่เกิดขึ้นในยุค
ที่เมืองเซี่ยงไฮเต็มไปดวยเจาพอหลายแกงค แยงชิงอํานาจกันใหวุนวายไปหมด หาด
ไวทานจึงมีชื่อที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวชาวไทยวา "หาดเจาพอเซี่ยงไฮ" นั่นเอง

และหาดไวทานนี้ยังอยูใกล ถนนนานกิง (Nanjing Street) ถนนคนเดินที่เปน

แหลงชอปปﻤงสินคาแบรนดเนมและสถานที่ทองเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแหงหนึ่ง
นอกจากนี้ที่หาดไวทานยังสามารถมองเห็น "หอไขมุก" ซึ่งเปนสัญลักษณของเมือง

เซี่ยงไฮไดอยางชัดเจนอีกดวย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ จึงตองไปแวะชมความงามแบบ
คลาสสิกของ “เดอะบันด” จึงเรียกไดวามาถึงเซี่ยงไฮจริงๆ นําทานอิสระชอปปﻤงที่
ถนนนานกิงไดตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานชมราน Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมที่นครเซี่ยงไฮ
มาพรอมกับความยิ่งใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวยที่สุดใน
โลก ซึ่งไดทําการเปดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2017 มีเนื้อที่ใหญโตถึง 2,787

ตารางเมตร ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่งเปนงานแฮนดเมด

จํานวน 10,000 แผน และที่ตั้งตระหงานอยูกลางรานคือถังคัว่ กาแฟทองเหลืองขนาด
40 ตัน สูงเทาตึก 2 ชั้น ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณมากกวา
1,000 แผน ซึ่งบอกเลาเรื่องราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟที่คั่วในถัง

ทองเหลืองนี้จะถูกสงผานไปตามทอทองเหลืองดานบน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงราวกับ
เสียงดนตรี มีเคานเตอรที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหนง

เคานเตอรของสตารบค
ั สที่มีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกวา
เย็น

ที่พัก

100 ชนิด รวมทั้งเครือ
่ งดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียงแหงเดียว

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

Q BOX SHANGHAI SANJIAGANG PUDONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ
ระดับเทียบเทา

วันที่หา

รานผาไหม – เมืองเทมส – รานหยก – ถนนชอปปﻤงซินเทียนตี้ – สนามบินซางไห

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ผูตง – สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

นําทานแวะ รานผาไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทํา
จากผาไหม เชนผาหม เสื้อผา รองเทา เปนตน

นําทานเดินทางสู เทมสทาวน เปนเมืองใหมในเขตซงเจียงประมาณ 30 กิโลเมตร

จากเซี่ยงไฮ มันถูกตั้งชือ
่ ตามแมนํ้าเทมสในลอนดอนสหราชอาณาจักร สถาปตยกรรม
เปนธีมตามสไตลเมืองตลาดอังกฤษแบบดัง้ เดิม มีถนนที่ปูดวยหินระเบียงสไตล

วิคตอเรียรานมุมและตูโทรศัพทสีแดง ใหความรูสึกเสมือนวาทานกําลังเดินเลนอยูใน

เมืองเมืองหนึ่งในอังกฤษ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานชม รานหยก ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของ

ฝากอันลํ้าคาแกคนที่ทานรัก

จากนั้นนําทานสู ยานซินเทียนตี้ (Xintiandi) เปนหนึ่งในยานการคาและแหลง

ทองเที่ยวที่คึกคักที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ อดีตเคยเปนเขตบานกออิฐสีเทาสไตลสือคูเห

มิน ซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณพิเศษของเซี่ยงไฮ ตอนหลังไดรับการปรับปรุง
จากรัฐบาลใหเปนยานถนนคนเดิน กลายมาเปนสถานที่เที่ยวที่ฮิตติดอันดับของคน
เซี่ยงไฮไดในเวลาอันสั้น มีสถาปตยกรรมทั้งเกาแกและทันสมัยผสมผสานกัน มี

รานอาหาร รานคา และสถานบันเทิงสไตลตะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกัน อีก

ทั้งยังไดรักษาบรรยากาศดั้งเดิม และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณแบบเซี่ยงไฮเอาไวอยาง
ลงตัว ทุกวันนี้ ซินเทียนตี้ไดกลายเปนสัญลักษณทางวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮไปแลว

เย็น

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

21.15 น.

นําทานเดินทางสู ประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HO1357

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางเขาสูสนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

01.15+1 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ
หมายเหตุ : ตั้งแตเดือนเมษายน 2563 เปนตนไปไฟลทบินขากลับเปน HO1359

21.15-00.30 น.

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา **

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***

อัตราคาบริการ
ราคาทัวร/ทาน

ราคาพักเดี่ยว

ราคาไมรวมตั๋ว

12 – 16 มีนาคม 2563

13,999

3,500

6,999

19 – 23 มีนาคม 2563

14,999

3,500

7,999

26 – 30 มีนาคม 2563

14,999

3,500

7,999

กําหนดการเดินทาง

หองละ 2-3 ทาน

เพิ่ม

เครื่องบิน

ตั้งแตเดือน เมษายน 2563 เปนตนไปไฟลทบินมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ขาไป HO1360 เวลาบิน 01.30-07.10

ขากลับ HO1359 เวลาบิน 21.15-00.30
02 – 06 เมษายน 2563

15,999

3,500

7,999

19,999

4,500

12,999

21,999

4,500

14,999

21,999

4,500

14,999

21,999

4,500

14,999

16 – 20 เมษายน 2563

14,999

3,500

7,999

23 – 27 เมษายน 2563

14,999

3,500

7,999

14 – 18 พฤษภาคม 2563

13,999

3,500

6,999

21 – 25 พฤษภาคม 2563

13,999

3,500

6,999

(วันจักรี)

09 – 13 เมษายน 2563
(วันสงกรานต)

10 – 14 เมษายน 2563
(วันสงกรานต)

11 – 15 เมษายน 2563
(วันสงกรานต)

12 – 16 เมษายน 2563
(วันสงกรานต)

เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท

อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/
ทาน/ทริป

อัตรานี้ ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น)

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัท

จะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการ
สายการบินเรียบรอยแลว

โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง
โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก

สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ

กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง

หมายเหตุ :

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของราน

รัฐบาล ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึง
อยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม
ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และ
ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการ

แยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
ทานเปนจํานวนเงิน 300หยวน/ทาน/ราน

อัตราคาบริการนี้รวม

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี

 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 23 กก.

 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดืม
่ ที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุป
 ทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย

ชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะ
เทานั้น)

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป)
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ

1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอม

ชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจอง
วันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะ

เดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มี
คิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ
ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคา
พิเศษจํานวนจํากัด

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทาง

อยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน

กําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็
ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมได
รับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ

ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รฐั บาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ
เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทาง

บริษัทเปนลายลักษณอก
ั ษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี

รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อ
ลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ
แทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ

ทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชาํ ระแลวทั้งหมด

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม การ
จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน **

**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ
่ งบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น

จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี**

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ

เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ)
โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการ

เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะ
ใหบริการและดําเนินการตอไป

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา

ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซา ไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี

นี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รฐั บาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทาน
จําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋ )
จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เนื่องจากทานยื่นหลังคณะ

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง หาก
ทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ

ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซาทองเทีย
่ วประเทศจีน แบบหมูคณะ สําหรับผูเดินทางที่ถือ
หนังสือเดินทางไทย

1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรป
ู ) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล
PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน
ณ วันเดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตอง
เปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตร

เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป

ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ

อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ

อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
3.

บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ป

รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษท
ั ฯ ได
จัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได

ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศ
ปลายทางเปนผูดําเนินการ

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองนั่นเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพิ่มเติ่ม
กะทันหัน **

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น

2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู)
เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต

(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย
่ ว

โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง

พิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝﻤงประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม

รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมได

รวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ

เขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวา
บางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม
วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้
ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน

7. อัตราคาบริการนีค
้ ํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษีสนามบิน คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ

การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถ
ควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่
บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลัก
ปฏิบัติเทานั้น

10.

กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย

อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

12.

คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง

อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไป
ตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวา
กรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบาง

กรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่
เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม
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