
 
 

 

 

เซีย่งไฮ ้ข ึน้หอไขม่กุ ดสินยีแ์ลนด ์5 วนั 3 คนื 

 ซุปตาร ์ แบว๊ตอ่..ไมร่อแลว้นะ 
ก าหนดการเดนิทาง เดอืนตลุาคม – ธนัวาคม 2562 

โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 

❖ บนิตรงสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้ทอ่งมหานคร ทีไ่มเ่คยหลบัไหล  
❖ รา้นกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญแ่ละสวยทีส่ดุในโลก 



 
 

❖ เทีย่วจใุจกบัสวนสนุก เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั 
❖ ลอ่งเรอืเมอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว มฉีายาวา่ เวนซิตะวนัออกแหง่เมอืงเซีย่งไฮ ้ 
❖ ขึน้หอไขม่กุ หอ TV ทีส่งูทีส่ดุในเอเชยีและสงูอนัดบั 5 ของโลก 

❖ เมนูพเิศษ... ขาหมรู า่รวย ไกแ่ดงโตะ๊ละ 2 ตวั และเสีย่วหลงเปา  
❖ มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่น ตอ่หอ้ง 
ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

12 – 16 ตลุาคม 2562 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 
14,888.- 14,888.- 3,500.- 

15 – 19 ตลุาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,500.- 

18 – 22 ตลุาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

22 – 26 ตลุาคม 2562 

(วนัปิยมหาราช) 
14,888.- 14,888.- 3,500.- 

29 ตลุาคม – 02 พฤศจกิายน 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

01 – 05 พฤศจกิายน 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

05 – 09 พฤศจกิายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,500.- 

12 – 16 พฤศจกิายน 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

19 – 23 พฤศจกิายน 2562 11,888.- 11,888.- 3,500.- 

26 – 30 พฤศจกิายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,500.- 

29 พฤศจกิายน – 03 ธนัวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

06 – 10 ธนัวาคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

10 – 14 ธนัวาคม 2562 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
13,888.- 13,888.- 3,500.- 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

17 – 21 ธนัวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

24 – 28 ธนัวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

27 – 31 ธนัวาคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

28 ธนัวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 

(วนัขึน้ปีใหม)่ 
17,888.- 17,888.- 3,500.- 



 
 

   

 

วนัแรก      กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)  

 

21.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1  ช ัน้ 3 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์4 สาย

การบนิไทย แอรเ์อเซยีเอก๊ซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าทา่น

โหลดสมัภาระ  

วนัทีส่อง   กรงุเทพมหานคร (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) – ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 

 เซีย่งไฮ-้จเูจยีเจีย่ว-ลอ่งเรอืชมเมอืงโบราณ-เซีย่งไฮ-้รา้นผา้ไหม-ยา่นซนิเทยีนตี ้

00.15 น. ออกเดนิทางสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่

XJ 760 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง 15 นาท)ี 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิ่างไหผู่ต่ง มหานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี (เวลาทอ้งถิน่

ประเทศจนี เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรยีบรอ้ย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) ตัง้อยูท่าง

ทศิตะวันตกของเซีย่งไฮ ้รมิฝ่ังทะเลสาบดืน้ซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู 

เป็นต าบลน ้าแหง่วัฒนธรรมโบราณ ตดิอันดับหนึง่ในสีท่ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังในบรรดาต าบลน ้าของเมอืง

เซีย่งไฮ ้  อกีทัง้ไดช้ือ่วา่เป็นไขมุ่กใตแ้มน่ ้าแยงซเีกยีงจนถงึปัจจุบันน้ี ท่านจะได ้ลอ่งเรอืชมเมอืง

โบราณจูเจยีเจีย่ว ซึง่เป็นเมอืงทีม่สี ิง่กอ่สรา้งทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศห์มงิ และราชวงศ์

ซงิอยูม่ากมาย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ !! ขาหมรู า่รวย (2)  

บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสู่ มหานครเซีย่งไฮ ้มหานครทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศจีน ตัง้อยู่บรเิวณปาก

แมน่ ้าแยงซ ีเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้มพีืน้ที ่6,200 ตร.

กม. มปีระชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต ้ทีไ่ดรั้บการ

พัฒนาจนถกูขนานนามวา่ “นครปารสีแหง่ตะวันออก” 

น าท่านชม รา้นผา้ไหม ที่ขึน้ชือ่ของประเทศของจีน  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม 

เชน่ผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

 น าท่านเดนิทางสู ่ย่านซนิเทยีนตี ้เป็นอีกจุดทีม่ีความคลาสสกิของมหานครเซีย่งไฮ ้ท่ามกลาง

ความวุน่วายของเมอืงใหญแ่หง่น้ี ยา่นซนิ เทยีน ตี ้จะท าใหค้ณุหลดุออกมาจากความยุง่เหยงิ 

ค า่  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)   

พกั  โรงแรม ENCORE RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว    

 

วนัทีส่าม รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-ขึน้หอไขม่กุ-ลอดอโุมงคเ์ลเซอร-์หาดไวท่าน-ถนนนานกงิ 

 รา้นกาแฟ Starbucks Reserve Roastery -รา้นหยก-ตลาดเฉงิหวงัเมีย่ว 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึง่เป็นอีกวธิีหนึ่งในการผ่อนคลาย

ความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จ้ัก

กันดีในชือ่ บวัหมิะ สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยา

สามัญประจ าบา้น 

29 ธนัวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 

(วนัขึน้ปีใหม)่ 
17,888.- 17,888.- 3,500.- 

30 ธนัวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563 

(วนัขึน้ปีใหม)่ 
17,888.- 17,888.- 3,500.- 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 



 
 

น าท่าน ขึน้หอไขมุ่ก ตัง้อยู่ฝ่ังผู่ตงรมิแม่น ้าหวังผู่ เขตลู่เจยีจุ่ย แลว้เสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1993 มคีวาม

สงู 468 เมตร นับเป็นหอ TV ทีส่งูทีส่ดุในเอเชยีและสงูอันดับ 5 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็นลกู

เหล็กกลม 15 ลกู อยูต่า่งมมุตา่งระดับ ลกูเหล็กกลมทีอ่ยูต่อนกลางของหอเป็นหอชมววิทีก่วา้งขวาง 

สามารถชมววิทวิทัศน์ของเซีย่งไฮไ้ดทุ้กดา้น ซึง่ปัจจุบันหอไขมุ่กถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงเซีย่ง

ไฮอ้ีกดว้ย ใหท้่านไดช้มววิรอบนครเซีย่งไฮมุ้มสูง SKY WALK บนหอไข่มุกทีค่วามสูง 259 เมตร

จากพืน้ดนิ  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ !! ไกแ่ดง โตะ๊ละ 2 ตวั (5)    

บา่ย น าท่าน ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์อุโมงคล์อดแม่น ้าสายแรกในประเทศจนี เพือ่ขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มใช ้

เวลาประมาณ 5 นาท ีภายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปตา่งๆ 

น าทา่นเดนิทางสู ่หาดไวท่าน ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าหวงผูม่คีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4

กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ือ่วา่ “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสัญลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ของ

นครเซีย่งไฮ ้อีกทัง้ถอืเป็นศูนย์กลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญ แห่งหนึ่งของเซีย่งไฮ ้

ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบ

โรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีต่ัง้ของ

หน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และส านักงานใหญ ่

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ถนนแห่งน้ีเปรยีบเหมอืนย่านสลีมของเมอืงไทย หรอืย่านออรช์ารด์ 

ของสงิคโปร ์ถนนน้ีมคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยูบ่นถนนแหง่น้ีเป็น

ยา่นทีค่กึคักและทันสมัยทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้ 

น า ท่ า น เ ดินท า ง สู่  ร้า นกาแฟ  Starbucks 

Reserve Roastery สตารบ์คัสส์าขาใหมท่ีน่คร

เซีย่งไฮ ้มาพรอ้มกับความยิง่ใ  หญ่อลังการ ครอง

ต าแหน่งสตารบ์ัคสท์ีใ่หญแ่ละสวยทีส่ดุในโลก เปิด

ใหบ้ริการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเครื่องดื่ม

หลากหลายมากกว่า 100 ชนดิ รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่ี

เฉพาะสาขาน้ีแหง่เดยีว นอกจากนัน้ยังมอีาหารและ

ขนมมากมาย ในสว่นเบเกอรีท่ีใ่ชช้ือ่วา่ Princi™ ซึง่

เป็นการร่วมมอืกับรา้นเบเกอรี่ชือ่ดังจากอติาล ีและ

เป็นสาขาแรกในเอเชยี มกีารท าขนมกันสดๆ ใหม่ๆ 

ที่ร า้นทุกวันมากกว่า 80 ชนิด โดยเชฟชาวจีน

มากกว่ า  30 คนนอกจาก น้ี  สตาร์บั คส์ ยั งน า

เทคโนโลย ีAR สรา้งความสนุกสนานใหก้ับลูกคา้ โดยร่วมมอืกับบรษัิทจนียักษ์ใหญ ่อาลบีาบา เมือ่

จ่อโทรศัพทไ์ปยังจุดต่างๆ ในรา้น เชน่ ถังคั่วกาแฟ ก็จะมรีายละเอยีดต่างๆ ปรากฏขึน้ในโทรศัพท ์

และลกูคา้ยังไดส้นุกสนานไปกับการจ่อโทรศัพทไ์ปยังจุดตา่งๆ 

 น าทา่นชม รา้นหยก ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกเป็นอัญมณีล ้าคา่กวา่ทองและเพชร เป็นสริมิงคลแกผู่ ้

ทีไ่ดม้าครอบครอง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นเครือ่งประดับน าโชคตามอัธยาศัย 

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงัเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกันว่า วัดเทพเจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยู่ใจกลาง

เมอืงเกา่ ซึง่ไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้ และอาหารพืน้เมอืงทีแ่สดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซีย่งไฮม้ี

การผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึง่เป็นย่านสนิคา้ราคาถูกทีม่ชี ือ่อกีย่านหนึง่

ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค า่  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารพเิศษ !! เสีย่วหลงเปา  (6) 

พกั  โรงแรม ENCORE RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่     สวนสนุกเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุก Shanghai Disneyland (รวมค่าเขา้) สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่ง

อาณาจักรดสินีย ์ซึง่มขีนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดสินียแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รัฐฟลอรดิา 

สหรัฐอเมรกิา และเป็นสวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์หง่ที ่3 ในเอเชยี อยู่ในเขตฉวนซาใกลก้ับแมน่ ้าหวงผู่

และสนามบนิผูต่ง    

สวนสนุกเซีย่งไฮด้สินียแ์ลนดม์ขีนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดสินียแ์ลนดถ์งึ 3 เท่า เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่

16 มถิุนายน 2016  ซึง่ใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการก่อสรา้ง โดยใชง้บทัง้สิน้ราว 5.5 พันลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ หรอืราว 180,000 ลา้นบาท  

โดยเซีย่งไฮ ้ดสีนยีแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธมีปารค์ และ 1 ฟรโีซนดงันี ้

1. DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเขา้สวนสนุก โซนน้ีไม่ตอ้งเสยีเงนิค่าเขา้ชม ประกอบไป

ดว้ยรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึตา่งๆ ทัง้ยังม ีLEGO LAND ในโซนน้ีอกีดว้ย  

2. MICKEY AVENUE โซนน้ีจะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึกับรา้นอาหาร และก็จะมสีว่นของทีฉ่าย

หนังการต์นูสัน้ของมกิกีเ้มา้ส ์เหมาะกับการถา่ยรูปและน่ังพักผอ่นภายในสวนสนุก 

3. ADVENTURE ISLE ดินแดนใหก้ารผจญภัยที่จะท าใหนั้กท่องเที่ยวไดต้ื่นตาตื่นใจกับ

บรรยากาศหบุเขาลกึลับในยคุดกึด าบรรพ ์‘Casmp Discovery’ พรอ้มเชญิชวนใหร่้วมเดนิส ารวจ

ดนิแดนทีแ่ฝงไปดว้ยปรศินาและความลกึลับ และลงเรือเขา้ไปสู่ ‘Roaring Rapids’ อุโมงคถ์ ้า

ปริศนาในช่องเขารอวร์ริ่ง ซึง่เป็นที่อยู่ของจระเขยั้กษ์น่าเกรงขาม และRoaring Over The 

Horizon เป็นเครือ่งเลน่แนว 4D  

4. TOMORROW LAND อกีหนึ่งไฮโลทเ์ด่นของสวนสนุกดสินีย ์ทีม่ักจะสรา้งโลกแห่งอนาคต 

เพื่อสรา้งจตินาการใหก้ับเด็กๆ พรอ้มกับดีไซน์เครื่องเล่นสุดล ้าใหเ้ขา้กับคอนเซ็ปต ์ส าหรับ

ทีด่สินียแ์ลนดแ์ห่งใหม่น้ี เปิดตัวเครื่องเล่นทีม่จีากวดิโีอเกมและภาพยนตรไ์ซไฟชือ่ดัง Tron 

รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ทีถู่กขนานนามไวว้า่ “Lightcycle Power Run” เป็นหนึง่

สุดยอดรถไฟเหาะตลีังกาส าหรับเซีย่งไฮ ้ดีสนีย์แลนดท์ี่หา้มพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star 

War อยา่ง “Star Wars Lauch Bay” ไดถ้า่ยรูปกับ Darth Vader ตัวเป็นๆ 



 
 

5. GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของ

สวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งน้ีไดอ้ย่างเต็มที่ สวนที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย 

‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน ้าชาทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจทีง่ดงามอยา่งลงตัว อกีทัง้ยังมี

สวนทีเ่ลอืกตัวละครสัตวข์องดสินีย ์ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตรยิ ์ตามแบบปฏทินิจีน ม ี2 

เครื่องเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได ้ผูใ้หญ่เล่นดี คือ Fantasia Carousel(มา้หมุน) กับ Dumbo The 

Fluing Elephant  

6. TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดัง The Pirates of the 

Caribbean กลายเป็นเครือ่งเลน่และการแสดงโชวส์ดุตระการตา ทีห่าชมไดแ้คเ่พยีงที ่เซีย่งไฮ ้

เท่านั้น จ าลองฉากต่างๆ รมิทะเล เครื่องเล่นไฮไลทค์อื Pirates of the Caribbean – Battle 

for the Sunken Treasure เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเราน่ังเรือพจญภัยไปกับต่อสูข้องเรอื 

Black Pearl กับFlying Dutchman นอกจากน้ียังมีเครื่องเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s 

Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 

7. FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตั ้งของปราสาทดิสนีย์ ที่มีชื่อว่า 

“Enchanted Stourybook Castle” ท่านจะไดพ้บกับโชวอ์ันยิง่ใหญ่ตระการตาและตัวการต์ูนที่

ท่านชืน่ชอบ อาทเิชน่ สโนวไ์วท,์ เจา้หญงินทิรา, ซนิเดอเรล่า, มกิกีเ้มาท,์ หมพีลู และเพือ่นๆ

ตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน และยังโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time 

Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาทดสินีย์ พบเรื่องราวของสโนว ์ไวท์ ผ่านจอภาพ

แบบสามมติ ิหรือ “AlIce in Wonderland Maze” เป็นทางเดนิผ่านเขาวงกตเพื่อเขา้ไปเจอตัว

ละครจาก Alice in Wonderland  และเครือ่งเล่นไฮไลทข์องโซนน้ีก็คอื “Seven Dwarfs Mine 

Train” น่ังรถไฟเขา้เหมอืงแร่ไปกับคนแคระทัง้ 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสยีว 

 

** อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการ

เลน่เครือ่งเลน่ของทา่น ** 

 

หมายเหตุ : เพือ่ผลประโยชนข์องลูกทวัรเ์ป็นส าคญั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงรายการเทีย่วดสินียแ์ลนด ์กรณีทีต่รงวนัเสารห์รอือาทติย ์เนื่องจากจะมี

นกัทอ่งเทีย่วคอ่นขา้งมาก และในสว่นของวนัธรรมดาการเล่นเครือ่งเลน่ในแตล่ะโซนน ัน้ก็

ขึน้อยูก่บัการจดัเวลาของลกูคา้เองเป็นส าคญั อาจท าใหไ้มส่ามารถเลน่เครือ่งเลน่ไดต้ามที่

หวงัไว ้

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางออกจาก สวนสนุกเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์

พกั  โรงแรม ENCORE RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว     
 



 
 

วนัทีห่า้      ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง-กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

 

03.00 น. สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง (8)  

06.50 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 761 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง 25 นาท)ี 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

10.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 

หมายเหตุ :    ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง  ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้น

ผา้ไหม, รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) , รา้นหยก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์

ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้

หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวาม

ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

** ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 7,888 บาท  

ยกเวน้ชว่งปีใหม ่ ราคา 10,888 ** 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,000.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ และวซีา่ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด  
✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทาง
ไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้)   

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่ว 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 2,000 บาท** 

× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ทา่น  สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 
400 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กช าระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

× คา่ท าวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดรั้บการยกเวน้ยืน่วซีา่หมูค่ณะ ลกูคา้ตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษัิท
ฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 



 
 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิเ์ก็บเพิม่ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีส าหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต ่า 25 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน สว่นทีเ่หลอื  

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน
ออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

5. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

6. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



 
 

9. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

10. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

11. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ่้ายเพิม่  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 

 
เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊  (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!!) 
• ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ 

ตอ้งมหีนา้ว่าง อย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซี่าและตราเขา้-ออก มฉิะนัน้ บรษัิทฯ จะไม่
รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฎเิสธการเดนิทางของท่าน ** โดยท่านถ่ายรูป หรอื 
สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีูปทา่น) แบบเต็มหนา้ รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน 
ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดี เขยีนลงบนหนา้หนงัสอืเดนิทางโดยเด็ดขาด **  
(หมายเหตุ : หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุดใดๆ ทัง้สิน้ ถา้เกดิการช ารุด เจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืง จะปฎเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได ้

• รูปถ่ายส ีหนา้ตรง เห็นใบหู หา้มใส่เสือ้ขาว หา้มใส่เครือ่งประดบั พืน้หลงัสขีาวเท่าน ัน้ 
สามารถใชโ้ทรศพัทม์อืถอืถา่ยไดแ้ละสง่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างไลน ์(ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   

• หนงัสอืเดนิทางเลม่จรงิ ตอ้งมีหนา้ว่าง อย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเขา้-
ออก ลูกคา้ถือไปทีส่นามบนิเอง ณ วันเดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทึส่่งชือ่ใหท้าง
บรษิทัท าวซีา่เทา่น ัน้) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           รปูถา่ยวางคูก่บัพาสปอรต์ 

 

  พาสปอรต์ตอ้งถา่ยใหต้ดิท ัง้ 2 หนา้ แบบตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 



 
 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์............................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเน้ือวัว  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ ............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


