
  

 

 

            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE XW-S22: เซี�ยงไฮ ้ดสินี�ยแ์ลนด ์5วนั3คนื 
 

� เซี�ยงไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์สวนสนกุใหญอ่นัดบั 2 ของโลก  

� ชมววิเมอืงเซี�ยงไฮ ้ตกึจนิเมา่ หาดไวท่าน สถานที�สดุโรแมนตดิ  

� ทอ่งโลกไซเบอรอ์โุมงเลเซอร ์ลอ่งเรอืชมเมอืงโบราณจเูจยีเจี�ยว  

� ถา่ยรปูเช็คอนิสดุฮปิ ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่ี�สดุในโลก 

� ชอ้ปปิ9 งยา่นซนิเทยีนตี9 แหลง่สดุฮปิของคนอนิเทรนด ์
  เมนพูเิศษ: กุง้มงักร+เสี�ยวหลงเปา+ขาหมรูํ�ารวย 

            พกัหรโูรงแรมระดบั 4 ดาว บนิตรงโดยสายการบนิ NOK SCOOT 
คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อาย ุ1-18 ปี 
พกัเดี�ยวเพิ�ม ที�น ั�ง 

25 ก.พ.-1 ม.ีค.62 9,888 12,888 3,500 25 
27 ก.พ.-3 ม.ีค.62 9,888 12,888 3,500 25 

2-6 ม.ีค.62 9,888 12,888 3,500 25 

9-13 ม.ีค.62 11,888 14,888 3,500 25 

16-20 ม.ีค.62 11,888 14,888 3,500 25 

23-27 ม.ีค.62 11,888 14,888 3,500 25 

30 ม.ีค.-3 เม.ย.62 12,888 15,888 3,500 25 

6-10 เม.ย.62 14,888 17,888 3,500 25 

13-17 เม.ย.62 16,888 19,888 3,500 25 

20-24 เม.ย.62 12,888 15,888 3,500 25 



  

 

 

            

 

 

27 เม.ย.-1 พ.ค.62 12,888 15,888 3,500 25 

4-8 พ.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

11-15 พ.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

18-22 พ.ค.62 13,888 16,888 3,500 25 

25-29 พ.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

1-5 ม.ิย.62 11,888 14,888 3,500 25 

8-12 ม.ิย.62 11,888 14,888 3,500 25 

15-19 ม.ิย.62 11,888 14,888 3,500 25 

22-26 ม.ิย.62 11,888 14,888 3,500 25 

29 ม.ิย.-3 ก.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

6-10 ก.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

13-17 ก.ค.62 14,888 17,888 3,500 25 

20-24 ก.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

27-31 ก.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

3-7 ส.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

10-14 ส.ค.62 12,888 15,888 3,500 25 

17-21 ส.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

24-28 ส.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

31 ส.ค.-4 ก.ย.62 11,888 14,888 3,500 25 

7-11 ก.ย.62 11,888 14,888 3,500 25 

14-18 ก.ย.62 11,888 14,888 3,500 25 

21-25 ก.ย.62 11,888 14,888 3,500 25 

28 ก.ย.-2 ต.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

12-16 ต.ค.62 14,888 17,888 3,500 25 

19-23 ต.ค.62 14,888 17,888 3,500 25 
 

วนัแรก: สนามบนิดอนเมอืง  
17.30 น. คณะเดนิทาง พรอ้มกนัที�ช ั9น  3 ผูโ้ดยสารขาออก สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง หนา้เคานเ์ตอร์

เช็คอนิหมายเลข 7สายการบนิ NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขั �นตอนจาก
เจา้หนา้ที�) กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที�สายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความ
ปลอดภัยของสายการบนิ   

21.05 น. เดนิทางสู ่เมอืงเซี�ยงไฮ ้โดยสายการบนิ                            
เที�ยวบนิที� XW858 

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง*(สายการบนิมี
บรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

วนัที�สอง: เมอืงเซี�ยงไฮ-้ลอ่งเรอืเมอืงโบราณจู
เจยีเจี�ยว-ถนนนานกงิ-ตกึสตารบ์คั 

         
   � อาหารเชา้,เที�ยง,เย็น      

02.20 น. ถงึ ทา่อากาศยานผูต่ง เมอืงเซี�ยงไฮ ้ผ่านพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบรอ้ย จากนั�นนําท่านเดิน
ทางเขา้สูท่ี�พัก 
เขา้สูท่ ี�พกั SHANGHAI DONGFANG HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

เชา้   �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําท่านผ่อนคลายความเมื�อยลา้ดว้ยการ นวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยา
สมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที� ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณฟัง
เรื�องราวเกี�ยวกับการแพทย์โบราณ   ตั �งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสรมิการใช ้



  

 

 

            

 

 

สมุนไพรจีนที�มีมานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิิจฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญ จากนั�นเดนิทางสู่ เมอืง
โบราณจูเจยีเจี�ยว ตดิอนัดับหนึ�งในสี�ที�มชี ื�อเสยีงโดง่ดังในบรรดาตําบลนํ�าของเมอืงเซี�ยงไฮ ้อกีทั �งไดช้ื�อวา่เป็น
ไขมุ่กใตแ้ม่นํ�าแยงซเีกยีงจนถงึปัจจุบันนี� นําทา่นลอ่งเรอื ชม เมอืงจูเจยีเจ ี�ยว ซึ�งเป็นเมอืงที�มสี ิ�งกอ่สรา้งทาง
วฒันธรรมโบราณของราชวงศห์มงิ และราชวงศซ์งิอยูม่ากมาย 

เที�ยง  �บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษกุง้มงักร 

นําท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที�มี
ชื�อเสียงของเมืองเซี�ยงไฮ ้สองขา้งทางจะมีรา้นคา้
จําหน่ายสนิคา้ตา่งๆมากมาย มคีวามยาวประมาณ 1.5 
ก.ม. อสิระชอ้ปปิ�งตามอัธยาศัย จากนั�นนําท่านสู ่ตกึ
สตารบ์คั สาขาใหญ่ที�สดุในโลก อาคาร 2 ชั �น พื�นที�
กว่า 2,700 ตารางเมตร พรอ้มพนักงานกว่า 400 คน 
เป็นรา้นสตาร์บัคสาขาแรกและสาขาเดียวที�มอบ
ประสบการณ์ดจิติอลใหก้ับลูกคา้ไปพรอ้มๆกับการจบิ
กาแฟ พัฒนาแอปลเิคชั�นโดยอาลบีาบา 

คํ�า  �บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ
เสี�ยวหลงเปา 

เขา้สูท่ ี�พกั SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN (4*) หรอื
ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 
 
  

วนัที�สาม: หาดไวท่าน-อโุมงคเ์ลเซอร-์ขึ9นตกึจนิเมา่ช ั9น 88 -ยา่นซนิเทยีน
ตี9 

           
 � อาหารเชา้,เที�ยง,เย็น      

เชา้   �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําท่านแวะชม โรงงานผลติผา้ไหม อันลือชื�อของจีน 
วธิกีารนําเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้เพื�อมาทําไสน้วม
ผา้ห่มไหม นําท่านเที�ยวชม หาดเจา้พ่อเซี�ยงไฮโฉม
ใหม ่(หาดไวท่าน) ตน้กําเนิดอันลอืชื�อของตํานานเจา้
พ่อเซี�ยงไฮ ้เป็น  ถนนที�สวยงามอันดับหนึ�งของเมือง
เซี�ยงไฮ ้ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ใน
สมัยอาณานิคม พรอ้มชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ�งเป็น
ศลิปกรรมสไตลย์โุรป จากนั�น 
นําท่าน ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์อโุมงคล์อดแม่นํ�าสายแรก
ในประเทศจนี เพื�อขา้มไปยังฝั�งตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 
5 นาท ีภายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรปูตา่งๆ 

เที�ยง  �บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษขาหมรํู�ารวย 
นําท่าน ขึ9นตกึจนิเมา่ (JIN MAO TOWER) ช ั9นที� 88 ถา้นับรวมสว่นยอดแหลมของตกึ ม ี93 ชั �น โดย
หอ้งชมววิเมอืงจะอยูช่ั �นที� 87 ในปัจจุบันสงูเป็นอันดับที� 11 ของโลก ตัวอาคารมลีักษณะคลา้ยเจ  ดยีจ์นี 8 
เหลี�ยม ที�เรยีงตอ่กนัเป็นชั �นๆในรปูแบบโมเดริน์ แวะชมอญัมณีที�ประเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่อยา่งลํ�าเลศิยิ�งกวา่
ทองและเพชรนั�นก็คือ หยกจนี ชาวจีนมีความเชื�อว่าหยกเป็นอัญมณีลํ�าค่า เป็นสริมิงคลแก่ ผูท้ี�ไดม้า
ครอบครอง ทําใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั�งคั�ง โชคด ีอายยุนืยาว ใหท้่านได ้



  

 

 

            

 

 

เลอืกซื�อ กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผา่เยา้ ซึ�งเป็นเครื�องประดับนําโชค นําทา่นสู ่ยา่นซนิเทยีนตี9 ถอืเป็น
แหล่งฮปิล่าสุดของคนอนิเทรนดเ์ซี�ยงไฮ ้ตั �งอยู่ฝั� งเมอืงเกา่ ออกแบบโดย เบนจามนิ วูด สถาปนกิชื�อดัง
ชาวมะกนั ไดรั้บเสยีงชมวา่มเีสน่หอ์ยา่งเหลอืเชื�อ เพราะอนุรักษ์ตกึรามบา้นชอ่งเกา่ๆไว ้ผสมผสานลงตัวกับ
บา้น  กอ่อฐิสเีทาสไตลช์กิเูหมนิ ที�จําลองขึ�นใหม่จากยุคปลายศตวรรษที� 19 ที�นี�มคีวามรื�นรมยใ์หเ้อนจอย
ครบครันทั �งรา้นกาแฟและคาเฟ่สไตลโ์มเดริน์,เรสเตอรองตข์องคนดัง,บตูกิเก๋ๆ ของดไีซเนอรช์ื�อดัง, แกลเลอ
รี� และชอ้ปปิ�งมอลลร์ะดับอพัสเกลถอืเป็นสวรรคข์องคนรวยแตไ่มพ่รอ่งรสนยิม 

คํ�า  �บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   
เขา้สูท่ ี�พกั SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัที�ส ี� : เซี�ยงไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(รวมคา่บตัร)-สนามบนิผูต่ง 
            � อาหารเชา้,---,---    

เชา้   �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําท่านเดนิทางสู่ เซี�ยงไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(SHANGHAI DISNEYLAND) เป็นสวนสนุกแห่งที� 6 ของ
อาณาจักรดสินียแ์ลนด ์ซึ�งมขีนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดสินี�ยแ์ลนด์
ในออรแ์ลนโด รัฐฟลอรดิา สหรัฐอเมรกิา และเป็นสวนดสินียแ์ลนดแ์ห่งที� 3 ใน
เอเชยี ซึ�งถือว่าเป็นดสินีย์แลนดท์ี�มีขนาดใหญ่กว่า ฮ่องกงดสินี�ยแ์ลนด์ ถงึ 3 
เท่า เปิดใหบ้รกิารเมื�อวันที� 16 ม.ิย.2016 ใชเ้วลาสรา้งร่วม 5 ปี ใชง้บประมาณ
สรา้งราว 5.5 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืราว 180,000 ลา้นบาท  

แบง่พื9นที�ออกเป็น 7 โซน ดงันี9 

1. โซนDISNEY TOWN  

โซนแรกกอ่นเขา้สวนสนุก ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของที�ระลกึ
มากมาย ทั �งยงัม ีLEGO LAND ในโซนนี�อกีดว้ย 

2.โซนMickey Avenue  

โซนขายของที�ระลกึและรา้นอาหาร และจะมสีว่นที�ฉายหนังการต์ูนสั �นของมกิกี�
เมาส ์อกีทั �งยงัมตีวัละครแสนน่ารัก ซึ�งจะผลดัเปลี�ยนหมนุเวยีนกนัมาใหท้า่นไดถ้า่นรปู 

3.โซน ADVENTURE ISLE  

ดนิแดนการผจญภัยที�ตื�นตาตื�นใจกับบรรยากาศหุบเขาลกึลับในยุคดกึดําบรรพ ์CASMP DISCOVERY พรอ้ม
เชญิชวนใหร้่วมกันเดนิสํารวจดนิแดนที�แฝงไวด้ว้ยความปรศินาและลกึลับ ลงเรอืเขา้สู่ ROARING RAPIDS 
อโุมงคถํ์�าปรศินาเป็นที�อยูข่องจระเขย้กัษ์ เป็นเครื�องเลน่แนว 4D บนิชมธรรมชาตแิละสิ�งกอ่สรา้งตา่งๆทั�วโลก 

4.โซน TOMORROW LAND  

ไฮไลทเ์ดน่ของสวนสนุก ที�มักจะสรา้งโลกแหง่อนาคตเพื�อสรา้งจนิตนาการใหก้บัเด็กๆพรอ้มกบัดไีซนเ์ครื�องเลน่ที�
มจีากวดีโีอเกมและภาพยนตตรไ์ซไฟชื�อดัง TRON รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไ์ฮเทค ซึ�งถูกขนานนามว่า 
LIGHTCYCLE POWER RUN สุดยอดรถไฟตีลั  งกาที�หา้มพลาด หรือ สาวกของ STAR WARS LAUCH 
BAY ที�จะไดถ้า่ยรปูกบั DARTH VADER ตวัเป็นๆ 

5.โซน GARDENS OF IMAGINATION  

มีจุดเด่นเรื�องวัฒนธรรมจีน ส่งเสรมิเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุก ทั �งยังมีสวนที�เลือกตัวละครสัตว์
ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฎิทินจีน สนุกสนานกับเครื�องเล่น FANTASIA 
CAROUSEL และ DUMBO THE FLUING ELEPHANT 

6.โซน TREASURE COVE  



  

 

 

            

 

 

ธีมโจรสลัด โดยเนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื�อดังอย่าง PIRATES OF THE CARIBBEAN-BATTLE FOR 
THE SUNKEN TREASURE เครื�องเลน่แนว 4D  

7.โซน FANTASY LAND  

สนุกสนานกับเมืองเทพนิยาย โซนที�ตั �งของปราสาทดิสนี�ย์ ที�มีชื�อว่า ENCHANTED STOURYBOOK 
CASTLE พบกบัโชวอ์นัยิ�งใหญต่ระการตาจากตัวการต์นูชื�อดัง อาท ิสโนไวท ์ซนิเดอเรลา่ มกิกี�เมาส ์หมพีหู ์และ
โซนกจิกรรมอย่างเช่น ONCE UPON A TIME ADVANTURE เรื�องราวการผจญภัยในปราสาทดสินี�ย์ พบ
เรื�องราวของสโนไวท ์ผ่านอแบบสามมติ ิหรอื ALICE IN WONDERLAND MAZZ และเครื�องเล่นไฮไลทค์อื 
SEVEN DWARFS MINE TRAIN 

  อสิระอาหารเที�ยงตามอธัยาศยั  
  ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานผูต่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที�หา้: สนามบนิดอนเมอืง  
03.35 น.  เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  เที�ยวบนิที�  TG66  เที�ยวบนิที� XW857 
07.10  น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

 

*************************** 
**กรณีลกูคา้ตอ้งการซื9อต ัmวเครื�องบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ที�

อกีคร ั9ง** 
 

สิ�งที�ลกูคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 
-  เนื�องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษที�ไดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเที�ยวแหง่
เมอืงจนี ทกุเมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสัมพันธส์นิคา้พื�นเมอืงใหนั้กทอ่งเที�ยวทั�วไปไดรู้จั้กในนามของ
รา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวัหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะ
มผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเที�ยวทุกท่านทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แตจ่ะ
ซื�อหรอืไมซ่ื�อขึ�นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซื�อใดๆทั �งสิ�น  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื�นเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที�ระบไุวใ้น
รายการทัวร ์ไม่วา่จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิ�ม รา้นละ 3,500 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน โดยไกดท์อ้งถิ�นจะ
เป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลูกคา้ท่านใดที�อยู่ต่างจังหวัดและตอ้งออกตัQวภายในประเทศ (หรอืเครื�องบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที�
เจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองทัวรท์กุครั �ง กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื�องจากทางบรษัิทฯ จะองิ
ตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลัก 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  



  

 

 

            

 

 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซื9อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื�อเดนิทางมา
ที�สนามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯก่อนทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 
(ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยุบเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง 
เนื�องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุล
ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย
ตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 
เอกสารในการทาํวซีา่จนีสําหรบัเดนิทาง 
เอกสารในการทาํวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีทาํวซีา่แบบกรุป๊) 
1. สําเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมหีนา้
วา่ง  อยา่งนอ้ย 2 หนา้ สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนั�นบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง
ปฏเิสธการเดนิทางของทา่น* โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ที�มรีปูทา่น) แบบเต็มหนา้
รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่าํ ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  สง่มาทาง E-mail 
เมื�อทา่นตกลงทาํการจอง (หมายเหต ุ:หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชาํรดุใดๆ ทั �งสิ�น ถา้เกดิการชาํรดุ  เจา้หนา้ที�ตรวจคน
เขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 
2. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปที�
สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ที�สง่ชื�อใหเ้ราทําวซีา่เทา่น ั9น!!  

ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

สําคัญมาก:กรณุานําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทาง  
ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบกรณีที�ทา่นลมืหรอืนําหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

            

 

 

 

เอกสารในการทาํวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีทาํวซีา่แบบเดี�ยว ลกูคา้ตอ้งดําเนนิการยื�นดว้ยตนเอง)  
1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ ถงึวันเดนิทางไป-กลับ มฉิะนั�นบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    
2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิ�ว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีื�นหลังสขีาวเทา่นั�น และตอ้งไมใ่ชส่ติZกเกอร ์หรอืรปูพริ�นซจ์าก 
คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นั�น ) 
4.สําเนาทะเบยีนบา้น, สําเนาบตัรประชาชน,ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   
หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันทําการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
กรณุาตรวจสอบเอกสารที�ตอ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื�องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 
 

*** ออกเดนิทางข ั9นตํ�า  20 ทา่น หากเดนิทางตํ�ากวา่กาํหนด มคีวามจําเป็นที�ตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ 
ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมกีารปรบัขึ9นของภาษนํี 9ามนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัที�เดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 
อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตัQวเครื�องบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK) – เซี�ยงไฮ(้PVG) – กรงุเทพฯ(DMK)  
3.คา่โรงแรมที�พัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 
4.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ�าตามที�ระบไุวใ้นรายการ) 
5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
6.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามที�สายการบนิกําหนด 
7.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื�อนไขของบรษัิทฯประกนัภัยที�บรษัิททํา
ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทั �งนี�ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที�มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 
ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวที�นอกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
3.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
4.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
5.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีนํ�าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชําระคา่นํ�าหนัก
กระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามที�ทางสายการบนิเรยีกเก็บ 
6.คา่วซีา่ทอ่งเที�ยวจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาทสําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย ตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่น ั9น 
7.(7.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  
   (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของลกูคา้ 
 

เง ื�อนไขในการจอง  มดัจําทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 
(การไม่ชําระเงนิค่ามัดจําหรอืชําระไม่ครบหรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�นตัQวเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื�อขาด ตอ้งเดนิทางตามวนัที�ที�ระบบุนหนา้ตัQวเทา่นั�น 
เมื�อทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทาง 
ขอสงวนสทิธิcในการคืนเงนิไม่ว่ากรณีใดทั�งสิ�น เมื�อออกตัQวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ตัQวเครื�องบนิไมส่ามารถนํามาเลื�อนวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 
 



  

 

 

            

 

 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั �งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ 
และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิwท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ9นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิcการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการท่องเที�ยวสามารถสลับปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี� / ปลอด
บุหรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�เขา้พัก ทั �งนี�ตอ้งขึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 
และอาจมคีา่บรกิารเพิ�มเตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcไมค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทั�งสิ�น 
12. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. การประกนัภัย ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที�ยว 
ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเที�ยว เทา่นั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซื�อประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวทั้ �งหมด 
 
 
 


