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ทวัรจี์น เซ่ียงไฮ ้ หงัโจว  อูซี๋  ดิสนยีแ์ลนด ์
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รายละเอียดการเดินทาง 

วนัแรกของการเดินทาง (1)    กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เซ่ียงไฮ ้

21.30 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบิน THAI AIRWAYS พบเจา้หนา้ท่ี

คอยตอ้นรับ และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบตัรท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)       เซ่ียงไฮ ้ดิสนียแ์ลนด ์(รวมรถบสัรบั-ส่ง พรอ้มไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรบ์ริการ) 

01.10 น. เหิรฟ้าสู ่มหานครเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG 662  

 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมระหว่างการเดินทาง)  

06.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับ

กระเป๋าสมัภาระ 

เชา้ บริการ  อาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ Shanghai Disneyland 

สวนสนุกแหง่ท่ี 6 แหง่อาณาจกัรดิสนีย ์ซ่ึง

มี ขนาด ใหญ่อ ันดับ  2 ของ โลก  รอง

จากดิสนียแ์ลนดใ์นออร์แลนโด รัฐฟลอริดา 

สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนสนุกดิสนีย ์

แลนดแ์ห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตัง้อยูใ่นเขตฉวน

ซา ใกลก้บัแมน่ ้าหวงผู ่และสนามบินผูต่ง    

สวนสนุกเซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนดมี์ขนาดใหญ่

กวา่ฮอ่งกงดิสนียแ์ลนดถึ์ง 3 เทา่ เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2016 ซ่ึงใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการกอ่สรา้ง โดยใช ้

งบทัง้ส้ินราว 5.5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ลา้นบาทโดยเซ่ียงไฮ ้ดิสนียแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธีม

ปารค์ และ 1 ฟรีโซนดงัน้ี 

 1.DISNEY TOWN เป็นโซนแรกกอ่นเขา้สวนสนุก โซนน้ีไมต่อ้งเสียเงินคา่เขา้ชม ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร รา้น

จ าหน่ายของท่ีระลึกตา่งๆมากมาย อีกทัง้ยงัมี LEGO LAND ในโซนน้ีอีกดว้ย  

 2.MICKEY AVENUE โซนน้ีจะเป็นโซนขายของท่ีระลึกกบัรา้นอาหาร และก็จะมีสว่นของท่ีฉายหนังการตู์นสัน้ของมิก

ก้ีเมา้ส ์เหมาะกบัการถา่ยรูปและน่ังพกัผอ่นภายในสวนสนุก 

3.ADVENTURE ISLE ดินแดนใหก้ารผจญภยัท่ีจะท าใหนั้กทอ่งเท่ียวไดต่ื้นตาต่ืนใจกบับรรยากาศหุบเขาลึกลบัในยุคดึก

ด าบรรพ ์‘Camp Discovery’ พรอ้มเชิญชวนใหร่้วมเดินส ารวจดินแดนท่ีแฝงไปดว้ยปริศนาและความลึกลบั และลงเรือ 
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เขา้ไปสู ่‘Roaring Rapids’ อุโมงคถ์ า้ปริศนาในชอ่งเขารอวร์ร่ิง ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องจระเขย้กัษน่์าเกรงขาม และ Roaring 

Over The Horizon เป็นเคร่ืองเลน่แนว 4D จะพาเราบินชมธรรมชาติและส่ิงกอ่สรา้งตา่งๆทัว่โลก 

4.TOMORROWLAND อีกหน่ึงไฮโลทเ์ดน่ของสวนสนุกดิสนีย ์ท่ีมกัจะสรา้งโลกแห่งอนาคต เพ่ือสรา้งจิตนาการ

ใหก้บัเด็กๆ พรอ้มกบัดีไซนเ์คร่ืองเลน่สุดล า้ใหเ้ขา้กบัคอนเซ็ปต ์ส าหรับท่ีดิสนียแ์ลนดแ์หง่ใหมน้ี่ เปิดตวัเคร่ืองเลน่ท่ีมีจาก

วิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟช่ือดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ท่ีถูกขนานนามไวว้า่ “Lightcycle 

Power Run” เป็นหน่ึงสุดยอดรถไฟเหาะตีลงักาส าหรับเซ่ียงไฮ ้ดิสนียแ์ลนดท่ี์หา้มพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War 

อยา่ง “Star Wars Launch Bay” ไดถ้า่ยรูปกบั Darth Vader ตวัเป็นๆ 

5.GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเดน่เร่ืองวฒันธรรมของจีน สง่เสริมเอกลกัษณข์องสวนพฤกษาในสวนสนุก

แหง่น้ีไดอ้ยา่งเต็มท่ี สวนท่ีตัง้อยูไ่มไ่กลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน ้าชาท่ีพกัผอ่น

หยอ่นใจท่ีงดงามอยา่งลงตวั อีกทัง้ยงัมีสวนท่ีเลือกตวัละครสตัวข์องดิสนีย ์ ดดัแปลงเป็นเหลา่ 12 นักกษัตร ตามแบบ

ปฏิทินจีน มี 2 เคร่ืองเลน่เบาๆเด็กๆเลน่ได ้ ผูใ้หญเ่ลน่ดี คือ Fantasia Carousel(มา้หมุน)กบั Dumbo The Flying 

Elephant  

6.TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลดั เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ช่ือดงั The Pirates of the Caribbean กลายเป็น

เคร่ืองเลน่และการแสดงโชวสุ์ดตระการตา ท่ีหาชมไดแ้คเ่พียงท่ี เซ่ียงไฮ ้เทา่น้ัน จ าลองฉากตา่งๆ ริมทะเล  เคร่ืองเลน่

ไฮไลทคื์อ Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เป็นเคร่ืองเลน่แนว 4D จะพาเราน่ังเรือ

ผจญภยัไปกบัตอ่สูข้องเรือ Black Pearl กบั Flying Dutchman นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองเลน่มากมาย เชน่ ‘Barbossa’s 

Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 

7.FANTASYLAND สนุกกบัเมืองเทพนิยาย  

เป็นโซนท่ีตัง้ของปราสาทดิสนีย ์ท่ีมีช่ือวา่  

“Enchanted Storybook Castle” ทา่นจะไดพ้บ 

กบัโชวอ์นัย่ิงใหญต่ระการตาและตวัการตู์นท่ี 

ทา่นช่ืนชอบ อาทิเชน่ สโนวไ์วท ์เจา้หญิงนิทรา  

ซินเดอเรลา่ มิกกี้ เมาท,์ หมีพูห ์และเพ่ือนๆ 

ตวัการตู์นอนัเป็นท่ีใฝ่ฝันของทุกคน และยงัมีโซน 

กิ จ ก ร ร ม อย่า ง เ ช่น  “Once Upon a Time 

Adventure” เป็นการผจญภยัภายในปราสาทดิสนีย ์พบเร่ืองราวของสโนวไ์วท ์ผา่นจอภาพแบบสามมิติ หรือ “Alice in 

Wonderland Maze” เป็นทางเดินผา่นเขาวงกตเพ่ือเขา้ไปเจอตวัละครจาก Alice in Wonderland  และเคร่ืองเลน่

ไฮไลทข์องโซนน้ีก็คือ “Seven Dwarfs Mine Train” น่ังรถไฟเขา้เหมืองแร่ไปกบัคนแคระทัง้ 7 ชวนใหส้นุกและ

หวาดเสียวไดพ้อสมควร  **อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั** 

 (ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการสลับปรับเปลี่ยนวันเขา้ชมดิสนีย์แลนด์ ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม และ

ค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้**) 

พกัท่ี Venus International Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสามของการเดินทาง (3) เซ่ียงไฮ ้- อูซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถแบตเตอร่ี) - รา้นไข่มุก  

                                           หงัโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจ่ีย 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่เมืองอู๋ซี (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  ซ่ึงไดร้ับการ

ขนานนามวา่ “ เซ่ียงไฮน้อ้ย ” เน่ืองจากเป็น

เมืองอุตสาหกรรมท่ีมีทะเลสาบไทหู่ลอ้มรอบ 

ทะเลสาบไทหู่ เป็น 1 ใน 5 แหง่ทะเลสาบน ้า

จืดท่ีมีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่

ประวติัศาสตร์ยาวนานร่วมสามพนักว่าปีใน

ยุคราชวงศโ์จวและฉิน 

น าทา่นสกัการะ พระใหญ่หลิงซานตา้ฝอ (รวมรถแบตเตอร่ี) น าทา่นชมพระพุทธรูปปางหา้มญาติทองส าริดองคใ์หญท่ี่

เขาหลิงซาน ซ่ึงมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตนั ประทบัอยูบ่นเนินเขาหลิงซาน หนัพระพกัตร์ออกสูท่ะเลสาบไทหู่ 

เป็นพระพุทธรูปท่ีมีพระพกัตรง์ดงาม ท่ีเม่ือเดินไปทางใด  ก็เหมือนวา่องคพ์ระก าลงัมองตามเราอยู ่ทุกวนัวดัหลิงซานยงัมี

จุดแสดงรูปป้ันจ าลองพระพุทธเจา้ประสูติในดอกบวั โดยกลีบดอกบวัคอ่ยๆบานออก ผสานกบัการแสดงน ้าพุดนตรี 

จนกระทัง่ก าเนิดพระพุทธเจา้ข้ึน เป็นการแสดงท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ จากนั้น เชิญทา่นไหวพ้ระขอพร  

เท่ียง   บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พิเศษ !! เมนู ซ่ีโครงหมอููซ่ี๋ 

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่ถนนโบราณเห่อฟางเจ่ีย ตัง้อยูเ่ชิงเขาอูซ๋นัของเมืองหงัโจว เป็นถนนสายหน่ึงท่ีสะทอ้นให ้

เห็นประวติัศาสตร ์และวฒันธรรมอนัเกา่แกข่องหางโจไดอ้ยา่งดี ถนนสายน้ีมีความยาว 460 เมตร กวา้ง 120 เมตร ใน

สมยัราชวงศซ์ง่ของจีนเม่ือ 880 กวา่ปีกอ่น ขณะท่ีเมืองหงัโจวเป็นราชธานีอยูน้ั่น ถนนเหอฝั่งเจียเป็นศูนยก์ลางทาง

วฒันธรรม เศรษฐกิจและการคา้ในสมยัน้ัน ในปัจจุบนัยงัคงไวซ่ึ้งสภาพดัง้เดิมของส่ิงปลูกสรา้งโบราณส่วนหน่ึงแลว้ 

บา้นเรือนทัง้สองขา้งทางท่ีสรา้งข้ึนใหมล่ว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลงัคาสีคราม มีลกัษณะเรียบงา่ยแบบโบราณ สองขา้ง

ถนนสายน้ีสว่นใหญเ่ป็นรา้นคา้ทัว่ไป 

ค า่ บริการ  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี KAIYUAN MANJU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4) หงัโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - รา้นผา้ไหม – เซ่ียงไฮ ้- รา้นยาบวัหิมะ  

                                          ชอ้ปป้ิงถนนนานกิง - ชมรา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY  

                                          สวยและใหญ่ท่ีสุดในโลก 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่น ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ซ่ึงกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยวา่ “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวย

ทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเน้ือท่ี 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวดัได ้15 กม. น ้าลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ลอ่งเขา้

สูเ่ขตทะเลสาบซีหูใหม ่ลอด 3 สะพานดงัเขา้สูเ่ขตทะเลสาบซีหูเกา่ ชมทิวทศัน4์แหง่ของทะเลสาบซีหู ซ่ึงไดแ้ก ่ตว้น 
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ฉานเสียน ซานถาน อ้ินเหยิน และหนานผิงอว่นจง ใหท้่านไดด่ื้มด ่ ากบับรรยากาศของความงามในทะเลสาบใน

บรรยากาศท่ีผอ่นคลาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทา่นแวะ รา้นผา้ไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน  ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจากผา้ไหม เชน่ผา้ห่ม 

เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้   

เท่ียง   บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นเดินทางกลบัสู ่มหานครเซ่ียงไฮ ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.30 นาที) มหานครท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศจีน 

ตัง้อยูบ่ริเวณปากแมน่ ้าแยงซี เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มีพ้ืนท่ี 6 ,200 ตร.

กม. มีประชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมืองทา่พาณิชยข์นาดใหญแ่หง่ทะเลจีนใต ้ท่ีไดร้ับการพฒันาจนถูกขนาน

นามวา่ “นครปารีสแหง่ตะวนัออก 

น าทา่นเดินทางสู ่รา้นยาบวัหิมะ ชมครีมเป่าซูถ่งั หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟ

ไหม  ผุพอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบา้น   

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ถนนนานกิง ถนนคนเดินท่ีเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมและสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีนิยมของ

คนไทยอีกแหง่หน่ึง นอกจากน้ีท่ีหาดไวท่นัยงั

สามารถมอง เ ห็น  "หอไข่มุ ก "  ซ่ึ ง เ ป็น

สัญลกัษณ์ของเมืองเซ่ียงไฮไ้ดอ้ยา่งชดัเจน

อีกดว้ย ใครมาเยือนเซ่ียงไฮ ้จึงตอ้งไปแวะชม

ความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบนัด”์ จึง

เรียกไดว้า่มาถึงเซ่ียงไฮจ้ริงๆ  หลงัจากชมวิว

เมืองเซ่ียงไฮจ้นเต็มแลว้ น าท่านเดินทางสู่

ถ น น ค น เ ดิ น น า น กิ ง น า ท่ า น สู่  

ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY 

สาขาใหม่ท่ีนครเซ่ียงไฮ ้มาพร้อมกบัความ

ย่ิงใหญอ่ลงัการ ครองต าแหน่งสตารบ์คัสท่ี์ใหญแ่ละสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงไดท้ าการเปิดตวัไปเม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2017 มี

เน้ือท่ีใหญโ่ตถึง 2,787  
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ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแตง่ดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหล่ียมซ่ึงเป็นงานแฮนดเ์มดจ านวน 10,000 แผน่ และท่ีตัง้

ตระหงา่นอยูก่ลางรา้นคือถงัคัว่กาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตนั สูงเทา่ตึก 2 ชัน้ ประดบัประดาดว้ยแผน่ตราประทบัแบบ

จีนโบราณมากกวา่ 1,000 แผน่ ซ่ึงบอกเลา่เร่ืองราวความเป็นมาของสตาร์บคัส ์กาแฟท่ีคั่วในถงัทองเหลืองน้ีจะ ถูก

ส่งผา่นไปตามทอ่ทองเหลืองดา้นบน ซ่ึงจะท าใหเ้กิดเสียงราวกบัเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ท่ียาวท่ีสุด ซ่ึงมีความยาวถึง 

26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บคัสท่ี์มีความยาวท่ีสุดในโลก มีเคร่ืองด่ืมหลากหลายมากกวา่ 100 ชนิด 

รวมทัง้เคร่ืองด่ืมท่ีมีเฉพาะสาขาน้ีเพียงแหง่เดียว  

ค า่ บริการ  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ย เมนู ไก่แดง และหมพูนัปี  

พกัท่ี VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5) รา้นหยก - หาดไว่ทาน - ตลาดรอ้ยปีเฉินหวงัเม้ียว - เซ่ียงไฮ ้- กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม  

น าทา่นชม รา้นหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอนัล า้คา่แกค่นท่ีทา่นรัก จากน้ันน า

ทา่นสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซ่ึงไมไ่ดเ้ป็นหาดทราย

ชายทะเลแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นยา่นถนนริมแมน่ ้าท่ีมี

ความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแมน่ ้าหวงผูฝ่ั่ง

ตะวนัตกซ่ึงอยูใ่นยา่นเมืองเกา่ หาดไวท่านยงัเคย

เป็นสถานท่ีถา่ยท าภาพยนตร์ท่ีโดง่ดงัเร่ือง “เจา้พอ่

เซ่ียงไฮ”้ ซ่ึงถา่ยทอด เร่ืองราวของเจา้พอ่เซ่ียงไฮ ้ท่ี

เกิดข้ึนในยุคท่ีเมืองเซ่ียงไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พอ่หลาย

แกง๊ แยง่ชิงอ านาจกนัใหวุ้น่วายไปหมด หาดไวท่าน

จึงมีช่ือท่ีรูจ้กัในหมูนั่กทอ่งเท่ียวชาวไทยวา่ "หาดเจา้

พอ่เซ่ียงไฮ"้ น่ันเอง และหาดไวท่านน้ี 

ยงัอยูใ่กล ้จากน้ันน าทา่นสู่ “ตลาดเฉินหวงัเม่ียว” หรือตลาดรอ้ยปี เซ่ียงไฮ ้เป็นตลาดเกา่ของผูต่ง เมืองเซ่ียงไฮ ้

อาคารบา้นเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มิงและชิง แตท่ าเป็นรา้นขายของมีทัง้ของพ้ืนเมือง

โบราณ ของท่ีระลึก และสินคา้สมยัใหมอ่ยา่งรองเทา้กีฬา กระเป๋า อีกทัง้ยงั 

มีรา้นขายขนมและอาหารพ้ืนเมืองอีกมากมาย  ใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  พิเศษ !! บริการท่านดว้ย เมนู เส่ียวหลงเปา  

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง 

17.20 น. น าทุกทา่นเหินฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  

 เท่ียวบินท่ี TG665 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมระหว่างการเดินทาง) 

21.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

************************************** 
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อตัราค่าบริการ 

เดือน วนัท่ีเดินทาง 
ผูใ้หญ่ หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กอาย ุ

ต า่กว่า18 ปี 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

มิถนุายน 2562 21–25, 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 21,999 21,999 3,500 8,900 

กรกฎาคม 2562 

5-9, 6-10, 19-23 22,999 22,999 3,500 8,900 

12-16, 13-17 

26-30, 27-31 
23,999 23,999 3,500 8,900 

สิงหาคม 2562 

3-7, 17-21, 23-27,24-28 

30 ส.ค. - 3 ก.ย.  

31ส.ค. - 4 ก.ย. 

22,999 22,999 3,500 8,900 

9-13, 10-14 23,999 23,999 3,500 8,900 

กนัยายน 2562 13-17, 20-24, 21-25 22,999 22,999 3,500 8,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรท่์านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือร่วมโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คือ ใบชา, หยก, บวัหิมะ, ผลิตภณัฑจ์าก

ผา้ไหม, รา้นไขมุ่ก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้น

รัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ื่อข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมมี่การบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถา้หาก

ลูกคา้ไมมี่ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากทา่นเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน/รา้น/ทา่น 

• ณ สถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ จะมีชา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทวัรท์า่นใดสนใจสามารถซ้ือได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่

สนใจก็ไมต่อ้งซ้ือ โดยไมมี่การบงัคบัลูกทวัรท์ ัง้ส้ิน แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ช้ิน ไมเ่กิน 20 กก.        

 คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอบุติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่วีซา่แบบกรุ๊ปทอ่งเท่ียวเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,000 บาท   

     (ส าหรับพาสสปอตไ์ทย และเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น้ัน)   

 คา่ธรรมเนียมวีซา่เด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซา่กรุ๊ปทอ่งเท่ียว  

     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการท าวีซา่เพ่ิม ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอรเ์น็ต คา่ซกัรีด มินิ

บารใ์นหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 15,000 บาท ตอ่ทา่นเพ่ือส ารองท่ีน่ัง  

2. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินคา่บริการสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่

ช าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักทอ่งเท่ียวสละสิทธิ

การเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆ

ถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรทางบริษทัไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์

หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้ม

หลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย

มีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจาก

คา่บริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้กนั่กทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีน่ังตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

2.4 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจา่ยเงินลว่งหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองและจา่ยมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้อง

ยกเลิกจะไมมี่การคืนคา่มดัจ าใดๆ ทัง้ส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่

สามารถท าเร่ืองขอคืนคา่ตัว๋หรือขอคืนคา่ทวัรท์ ัง้หมดหรือบางสว่นได ้
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3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆ

ถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทอ่งเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่น้ัน 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดินทาง

ส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่  แตห่ากทางนักท่องเท่ียวทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ี

ทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง 

และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้ง่หนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระ

เงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และ

เวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักทอ่งเท่ียวสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทาง

บริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับราคาคา่บริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษีเช้ือเพลิง 

คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของบริษทัก ากบัเทา่น้ัน  
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ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่

เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุ่งพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่น้ัน ถา้ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ

ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่น้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใต ้

ทอ้งเคร่ืองบินเทา่น้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี 

4. แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก ่

 4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000mAh หรือนอ้ยกวา่ 100Wh สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้มมี่การจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใสก่ระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 
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เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ 

เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านัน้!! 

 

• ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน  

• ส าเนาสติูบตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต า่กว่า 18 ปี 

• รปูถ่ายสี ฉากหลงัสีขาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถ่ายคู่กบัพาสปอต)์  

 

การท าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวใชแ้ค่เพียงส าเนาพาสสปอต ์และรปูถ่ายท่ีชดัเจน ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอตเ์ล่มจริงมา 

 

 

 

 

 

 

 

รปูถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 

 

 


