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วันแรก กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เซ่ียงไฮ้ 
21.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS พบ

เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรท่ีนั่งบนเครื่องบิน 
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วันที่สอง เซ่ียงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) – ร้านผ้าไหม – ย่านซินเทียนตี้ 
00.30 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ TG662 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจียว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่ง
ทะเลสาบดื้นซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน้ าแห่งวัฒนธรรม
โบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาต าบลน้ าของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกท้ังได้ชื่อว่าเป็น
ไข่มุกใต้แม่น้ าแยงซีเกียง ปัจจุบันท่ียังคงด ารงวิถีชีวิต และ
ความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมเอาไว้ แม้ว่ารอบข้างของชุมชน
ความเจริญแผ่ขยายอยู่รอบด้าน แต่ทว่าชุมชนริมน้ าของ
ชายแดนเมืองเซี่ยงไฮ้แห่งนี้ยังคงเสน่ห์มนขลังของรูปแบบ
บ้านเรือน ซึ่งภายในเมืองมีสิ่ งก่อสร้างทางวัฒนธรรม
โบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย จากนั้น
น าท่านล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูขาหมูซูโจว 
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 จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ มหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปาก
แม่น้ าแยงซี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นท่ี 6,200 ตร.
กม. มีประชากรประมาณ  14  ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่ง 

 

 ทะเลจีนใต้ ท่ีได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ระหว่างทางน าท่าน
แวะ ร้านผ้าไหม ท่ีขึ้นชื่อของประเทศของจีน  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าท่ีท าจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม 

เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น 

 จากนั้นน าท่านสู่ ย่านซินเทียนตี้ เป็นหนึ่งในย่านการค้าและแหล่งท่องเท่ียวท่ีคึกคักท่ีสุดในนคร
เซี่ยงไฮ้ อดีตเคยเป็นเขตบ้านก่ออิฐสีเทาสไตล์สือคู่เหมิน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลักษณ์พิเศษ
ของเซี่ยงไฮ้ ตอนหลังได้รับการปรับปรุงจากรัฐบาลให้เป็นย่านถนนคนเดิน กลายมาเป็นสถานท่ี
เท่ียวท่ีฮิตติดอันดับคนเซี่ยงไฮ้ได้ในเวลาอันสั้น มีสถาปัตยกรรมท้ังเก่าแก่และทันสมัยผสมผสานกัน 

มีร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบันเทิงสไตล์ตะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกัน อีกท้ังยังได้รักษา
บรรยากาศดั้งเดิม และวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ์แบบเซี่ยงไฮ้เอาไว้อย่างลงตัว ทุกวันนี้ ซินเทียนตี้ได้
กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเซี่ยงไฮ้ไปแล้ว 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูไก่แดง 

พักที ่ JAMES JOYCE COFFETEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ขึ้นชมวิวบนตึกเซ่ียงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) – หาดไหว่ทัน 

                  ช้อปปิ้งถนนนานกิง – ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก  

                  ร้านหยก – ถนนเทียนจื่อฝาง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)  ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียว
ไม่ซ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษา
แผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบ้าน   
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จากนั้นน าท่านขึ้นตึก SHANGHAI TOWER (ชั้น 118) ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการชมวิวมหานคร
เซี่ยงไฮ้จากมุมสูง ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาว์นเวอร์ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้าท่ีเคยสูงท่ีสุดในจีนมาก่อน 

อย่างตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (ตึกSWFC) ซึ่งปัจจุบัน
ครองต าแหน่งตึกท่ีสูงท่ีสุดในจีน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก การก่อสร้างอาคารเริ่มในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยจะสร้างอาคารสูงประมาณ 632 เมตร (2,073 ฟุต) และมี 121 ชั้น 

ด้วยพื้นท่ี 380,000 ตารางเมตร (4,090,000 ตารางฟุต) นอกจากนี้ยังมีปล่องลิฟต์ยาวท่ีสุดใน
โลกอีกด้วย  
 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูปูขน (ท่านละ 1 ตัว) 

 จากนั้นน าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริม
แม่น้ าท่ีมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ าหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่า หาดไว่
ทันยังเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ท่ีโด่งดังเรื่อง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” ซึ่งถ่ายทอด เรื่องราวของเจ้า
พ่อเซี่ยงไฮ้ ท่ีเกิดขึ้นในยุคท่ีเมืองเซี่ยงไฮ้เต็มไปด้วยเจ้าพ่อหลายแก๊ง แย่งชิงอ านาจกันให้วุ่นวายไป
หมด หาดไว่ทันจึงมีชื่อที่รู้จักในหมู่นักท่องเท่ียวชาวไทยว่า "หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" นั่นเอง และหาดไว่
ทันนี้ยังอยู่ใกล้ ถนนนานกิง ถนนคนเดินท่ีเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีนิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ ท่ีหาดไว่ทันยังสามารถมองเห็น  "หอไข่มุก" ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงาม
แบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้ว่ามาถึงเซี่ยงไฮ้จริงๆ  หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้จนเต็ม
แล้ว น าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง 



 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  PVG05  POO TRAIN 5D3N DEC18-TG-W12 

น าท่านสู่ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ท่ีนครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความ
ยิ่งใหญ่อลังการ ครองต าแหน่งสตาร์บัคส์ท่ีใหญ่และสวยท่ีสุดในโลก ซึ่งได้ท าการเปิดตัวไปเมื่อ
วันท่ี 6 ธันวาคม 2560 มีเนื้อท่ีใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้
รูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดจ านวน 10,000 แผ่น และท่ีตั้งตระหง่านอยู่กลางร้านคือถังคั่ว
กาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณ
มากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของสตาร์บัคส์ กาแฟท่ีคั่วในถังทองเหลืองนี้
จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซึ่งจะท าให้เกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ท่ียาว
ท่ีสุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคส์ท่ีมีความยาวที่สุดในโลก 

มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมท้ังเคร่ืองดื่มท่ีมีเฉพาะสาขานี้เพียงแห่งเดียว  
 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม ร้านหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดับน าโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ าค่า
แก่คนที่ท่านรัก     

น าท่านเดินทางสู่ ถนนเทียนจื่อฝาง เป็นย่านศิลปะแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ แม้จะเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอด
นิยมแต่ก็ยังคงรักษาความรู้สึกแบบดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี ร้านค้าหลากหลายในอาคารอิฐเก่าแก่เป็น
เสน่ห์ของถนนแห่งนี้ เดินชมร้านท่ีไม่ธรรมดา มีขายตั้งแต่เครื่องประดับท ามือจนถึงสมุดโน้ตปก
หนัง บ้านเรือนท่ีเรียงรายอยู่ข้างถนนและอพาร์ตเมนต์ข้างบนร้านค้า คือบ้านของคนท้องถิ่นซึ่งให้
ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนอย่างชัดเจน ร้านค้าหลายแห่งท่ีนี่ตั้งอยู่ในอาคารพักอาศัยสมัยต้น
ศตวรรษท่ี 20 ท่ีเรียกกันว่า “Shikumen” ซึ่งมีประตูหินท่ีโดดเด่น ผู้อยู่อาศัยได้รณรงค์เพื่อปกป้อง
พื้นท่ีนี้จากการคุกคามของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งจะรื้อถอนอาคารเก่าแก่ 
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และปัจจุบันพื้นท่ีนี้ได้รับการจัดให้เป็นชุมชนศิลปิน ภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านขายของท่ี
ระลึก และงานแสดงของศิลปินท้ังในและต่างประเทศ 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูเสี่ยวหลงเปา 
พักที ่ JAMES JOYCE COFFETEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ 
 

วันที่สี ่ เซ่ียงไฮ้ – เซ่ียงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่งท่ี 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่
อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็นสวน
สนุกดิสนีย์แลนด์แห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ าหวงผู่ และสนามบินผู่ตง    
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า เปิดให้บริการเมื่อวันท่ี 

16 มิถุนายน 2016  ซึ่งใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบท้ังสิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือราว 180,000 ล้านบาท 
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โดยเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ ประกอบไปด้วย 6 ธีมปาร์ค และ 1 ฟรีโซนดังนี ้
 1.DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเข้าสวนสนุก โซนนี้ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าชม ประกอบไปด้วย

ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกต่างๆมากมาย อีกท้ังยังมี LEGO LAND ในโซนนี้อีกด้วย  
 2.MICKEY AVENUE โซนนี้จะเป็นโซนขายของท่ีระลึกกับร้านอาหาร และก็จะมีส่วนของท่ีฉายหนัง

การ์ตูนสั้นของมิกกี้เม้าส์ เหมาะกับการถ่ายรูปและนั่งพักผ่อนภายในสวนสนุก 

3.ADVENTURE ISLE ดินแดนให้การผจญภัยท่ีจะท าให้นักท่องเท่ียวได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบ
เขาลึกลับในยุคดึกด าบรรพ์ ‘Casmp Discovery’ พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินส ารวจดินแดนท่ีแฝงไป
ด้วยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเข้าไปสู่ ‘Roaring Rapids’ อุโมงค์ถ้ าปริศนาในช่องเขารอวร์
ริ่ง ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของจระเข้ยักษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็นเครื่องเล่นแนว 4D 

จะพาเราบินชมธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างต่างๆทั่วโลก 

4.TOMORROW LAND อีกหนึ่งไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย์ ท่ีมักจะสร้างโลกแห่งอนาคต เพื่อ
สร้างจิตนาการให้กับเด็กๆ พร้อมกับดีไซน์เครื่องเล่นสุดล้ าให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ ส าหรับท่ีดิสนีย์
แลนด์แห่งใหม่นี้ เปิดตัวเครื่องเล่นท่ีมีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะ
รูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ท่ีถูกขนานนามไว้ว่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึ่งสุดยอด 

 

 

 

รถไฟเหาะตีลังกาส าหรับเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ท่ีห้ามพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อย่าง 
“Star Wars Lauch Bay” ได้ถ่ายรูปกับ Darth Vader ตัวเป็นๆ 

5.GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวน
พฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้ได้อย่างเต็มท่ี สวนท่ีตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering 

Moon Teahouse’ เป็นโรงน้ าชาท่ีพักผ่อนหย่อนใจท่ีงดงามอย่างลงตัว อีกท้ังยังมีสวนท่ีเลือกตัว
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ละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่องเล่นเบาๆ
เด็กๆเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดี คือ Fantasia Carousel(ม้าหมุน) กับ Dumbo The Fluing Elephant  

6.TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลัด  เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่ อดั ง  The Pirates of the 

Caribbean กลายเป็นเครื่องเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ท่ีหาชมได้แค่เพียงท่ี เซี่ยงไฮ้ 
เท่านั้น จ าลองฉากต่างๆ ริมทะเล เครื่องเล่นไฮไลท์คือ Pirates of the Caribbean – Battle for the 

Sunken Treasure เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเรานั่งเรือพจญภัยไปกับต่อสู้ของเรือ Black Pearl 

กับ Flying Dutchman นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s 

Revenge’ 

7.FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนท่ีตั้งของปราสาทดิสนีย์ ท่ีมีชื่อว่า “Enchanted 

Stourybook Castle” ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนท่ีท่านชื่นชอบ อาทิ
เช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี้เมาท์, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นท่ี
ใฝ่ฝันของทุกคน และยังโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภัย
ภายในปราสาทดิสนีย์ พบเรื่องราวของสโนว์ ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรือ “AlIce in 

Wonderland Maze” เป็นทางเดินผ่านเขาวงกตเพื่อเข้าไปเจอตัวละครจาก  Alice in Wonderland  

และเครื่องเล่นไฮไลท์ของโซนนี้ก็คือ “Seven Dwarfs Mine Train” นั่งรถไฟเข้าเหมืองแร่ไปกับคน
แคระท้ัง 7 ชวนให้สนุกและหวาดเสียวได้พอสมควร 

 **อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่่า ตามอัธยาศัย** 

 (ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการสลับปรับเปลี่ยนวันเข้าชมดีสนี่ย์แลนด์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

และค่านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**) 
พักที ่ NEW KNIGHT ROYAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้า เซ่ียงไฮ้ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง 

เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเดินทางสู่สนามบิน 

07.30 น. น าทุกท่านเหนิฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG663  

11.05 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ... 
************************************** 

 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

และค่านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก** 

**การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ่านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ่านวนดังกล่าว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***   
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อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

12 – 16 ตุลาคม 2561 19,900 19,900 19,900 3,500 9,900 

13 – 17 ตุลาคม 2561 19,900 19,900 19,900 3,500 9,900 

19 – 23 ตุลาคม 2561 20,900 20,900 20,900 3,500 9,900 

26 – 30 ตุลาคม 2561 18,900 18,900 18,900 3,000 8,900 

02 – 06 พฤศจิกายน 2561 18,900 18,900 18,900 3,000 8,900 

09 – 13 พฤศจิกายน 2561 18,900 18,900 18,900 3,000 8,900 

16 – 20 พฤศจิกายน 2561 18,900 18,900 18,900 3,000 8,900 

23 – 27 พฤศจิกายน 2561 18,900 18,900 18,900 3,000 8,900 

01 – 05 ธันวาคม 2561 20,900 20,900 20,900 3,500 9,900 

05 – 09 ธันวาคม 2561 19,900 19,900 19,900 3,500 9,900 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ 
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, หยก, บัว

หิมะ, ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม, ร้านไข่มุก ซ่ึงจ่าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ 
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จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ่าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับ

ความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุก

เมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก

ท่านเป็นจ่านวนเงิน 300 หยวน/ร้าน/ท่าน 

• ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถ
ซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ท้ังสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.      

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท  (ส าหรับท่านที่เดินทางไปและกลับพร้อมห    

     คณะเท่านั้น)   

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียว  
     ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล  

     ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา 
     สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
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เงื่อนไขการช่าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี ่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนั่ง 
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี ้
วันจันทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

4. คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
 

 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจน
ซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท า
เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐาน
การช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไข
การคืนเงินค่าบริการดังนี ้
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่
สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ท้ังสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กับท่านทุกกรณ*ี* 
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3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ท้ังหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

 

เงื่อนไขและข้อก่าหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน 

โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี
ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง 

4. นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัท
ก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่ง
หน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 
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6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม  เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ี
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

8. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 

ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น 

ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้
ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
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3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาล
ท้องถ่ินต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการท้ิงขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

4. IATA ได้ก่าหนดมาตรการเก่ียวกับการน่าแบตเตอร่ีส่ารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 
 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด ได้แก ่

4.1 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้นเครื่องได้
ไม่มีการจ ากัดจ านวน  

4.2 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้นเครื่อง
ได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 

4.3 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครื่องในทุกกรณี 
5. ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

**************************************** 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น!! 
• ส่าเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

• ส่าเนาสูติบัตร  เฉพาะผู้เดินทางอายุต่่ากว่า 18 ปี 
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การท าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวนั่นใช้แค่เพียงส าเนาพาสสปอต์ที่ชัดเจนเท่านั้น !!  

ลูกค้าไม่ต้องส่งเลม่พาสสปอต์ตัวจริงมา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้าแบบตัวอย่าง 


