
 

 

XW-S22: เซีย่งไฮ ้ดสินีย่แ์ลนด ์5วนั 3คนื  

 

CODE XW-S22: เซีย่งไฮ ้ดสินีย่แ์ลนด ์5วนั
3คนื 

? เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์สวนสนกุใหญอ่นัดบั 2 ของโลก 

? ชมววิเมอืงเซีย่งไฮ ้ตกึจนิเมา่ หาดไวท่าน สถานทีส่ดุโรแมนตดิ 

? ทอ่งโลกไซเบอรอ์โุมงเลเซอร ์ลอ่งเรอืชมเมอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว 

? ถา่ยรปูเช็คอนิสดุฮปิ ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่ีส่ดุในโลก 

? ชอ้ปป้ิงยา่นซนิเทยีนตี ้แหลง่สดุฮปิของคนอนิเทรนด ์

เมนสูดุพเิศษ:กุง้มงักร+เสีย่วหลงเปา+ขาหมู
ร า่รวย 

พกัหรโูรงแรมระดบั 4 ดาว 

บนิตรงโดยสายการบนิ NOK SCOOT 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 



 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  สนามบนิดอนเมอืง 

2  เมอืงเซีย่งไฮ-้ลอ่งเรอืเมอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว-ถนนนานกงิ-ตกึสตารบ์คั 

3  หาดไวท่าน-อโุมงคเ์ลเซอร-์ขึน้ตกึจนิเมา่ช ัน้ 88 -ยา่นซนิเทยีนตี ้

4  เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(รวมคา่บตัร)-สนามบนิผูต่ง 

5  สนามบนิดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

16 - 20 Mar 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

23 - 27 Mar 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

30 Mar - 03 Apr 2019  12,888  15,888 15,888 15,888 3,500 

06 - 10 Apr 2019  14,888  17,888 17,888 17,888 3,500 

13 - 17 Apr 2019  16,888  19,888 19,888 19,888 3,500 

20 - 24 Apr 2019  12,888  15,888 15,888 15,888 3,500 

27 Apr - 01 May 2019  12,888  15,888 15,888 15,888 3,500 

04 - 08 May 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

11 - 15 May 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

18 - 22 May 2019  13,888  16,888 16,888 16,888 3,500 

25 - 29 May 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

01 - 05 Jun 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

08 - 12 Jun 2019  11,888  14,888 14,888 0 3,500 

15 - 19 Jun 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 



 

 

22 - 26 Jun 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

29 Jun - 03 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

06 - 10 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

13 - 17 Jul 2019  14,888  17,888 17,888 17,888 3,500 

20 - 24 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

27 - 31 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

03 - 07 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

10 - 14 Aug 2019  12,888  15,888 15,888 15,888 3,500 

17 - 21 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

24 - 28 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

31 Aug - 04 Sep 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

07 - 11 Sep 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

14 - 18 Sep 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

21 - 25 Sep 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

28 Sep - 02 Oct 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

12 - 16 Oct 2019  14,888  17,888 17,888 17,888 3,500 

19 - 23 Oct 2019  14,888  17,888 17,888 17,888 3,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง 

17.30  คณะเดนิทาง พรอ้มกนัทีช่ ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออก สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง 
หนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิหมายเลข 7สายการบนิ NOKSCOOT (XW) (รับเอกสาร
ตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทาง
เจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ 

21.05  เดนิทางสู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ Nokscoot เทีย่วบนิที ่XW858 *คา่ทวัรไ์ม่
รวมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 



 

 

วนัที ่2 เมอืงเซีย่งไฮ-้ลอ่งเรอืเมอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว-ถนนนานกงิ-ตกึสตารบ์คั 

02.20  ถงึ สนามบนิผูต่ง เมอืงเซีย่งไฮ ้ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ย น าทา่น
เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

เขา้สูท่ ีพ่กั SHANGHAI DONGFANG HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการ นวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี 
และนวดผอ่นคลายที ่ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรือ่งราวเกีย่วกบั
การแพทยโ์บราณ ตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุนั การสง่เสรมิการใช ้สมนุไพรจนีทีม่มีานานนับ
พันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงโบราณ
จเูจยีเจีย่ว ตดิอนัดบัหนึง่ในสีท่ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัในบรรดาต าบลน ้าของเมอืงเซีย่งไฮ ้
อกีทัง้ไดช้ือ่วา่เป็นไขม่กุใตแ้มน่ ้าแยงซเีกยีงจนถงึปัจจบุนันี ้น าทา่นลอ่งเรอื ชม เมอืง
จเูจยีเจีย่ว ซึง่เป็นเมอืงทีม่สี ิง่กอ่สรา้งทางวฒันธรรมโบราณของราชวงศห์มงิ และ
ราชวงศซ์งิอยูม่ากมาย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษกุง้มงักร 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงเซีย่งไฮ ้สองขา้งทาง
จะมรีา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ตา่งๆมากมาย มคีวามยาวประมาณ 1.5 ก.ม. อสิระชอ้ปป้ิง
ตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นสู ่ตกึสตารบ์คั สาขาใหญท่ีส่ดุในโลก อาคาร 2 ชัน้ 
พืน้ทีก่วา่ 2,700 ตารางเมตร พรอ้มพนักงานกวา่ 400 คน เป็นรา้นสตารบ์คัสาขาแรก
และสาขาเดยีวทีม่อบประสบการณ์ดจิติอลใหก้บัลกูคา้ไปพรอ้มๆกบัการจบิกาแฟ พัฒนา
แอปลเิคชัน่โดยอาลบีาบา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษเสีย่วหลงเปา 

เขา้สูท่ ีพ่กั SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN (4*) หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่3 หาดไวท่าน-อโุมงคเ์ลเซอร-์ขึน้ตกึจนิเมา่ช ัน้ 88 -ยา่นซนิเทยีนตี ้

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นแวะชม โรงงานผลติผา้ไหม อนัลอืชือ่ของจนี วธิกีารน าเสน้ไหมออกมาผลติ
เป็นสนิคา้เพือ่มาท าไสน้วมผา้หม่ไหม น าทา่นเทีย่วชม หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮโฉมใหม ่
(หาดไวท่าน) ตน้ก าเนดิอนัลอืชือ่ของต านานเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้เป็น  ถนนทีส่วยงาม
อนัดบัหนึง่ของเมอืงเซีย่งไฮ ้ระหวา่งทางผา่นเขตเชา่ของประเทศตา่งๆ ในสมยัอาณา
นคิม พรอ้มชมอาคารสงูตระหงา่น ซึง่เป็นศลิปกรรมสไตลย์โุรป จากนัน้น าทา่น ลอด
อโุมงคเ์ลเซอร ์อโุมงคล์อดแมน่ ้าสายแรกในประเทศจนี เพือ่ขา้มไปยงัฝ่ังตรงขา้มใช ้

เวลาประมาณ 5 นาท ีภายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรปูตา่งๆ 



 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษขาหมรู า่รวย 

น าทา่น ขึน้ตกึจนิเมา่ (JIN MAO TOWER) ช ัน้ที ่88 ถา้นับรวมสว่นยอดแหลมของ
ตกึ ม ี93 ชัน้ โดยหอ้งชมววิเมอืงจะอยูช่ัน้ที ่87 ในปัจจบุนัสงูเป็นอนัดบัที ่11 ของโลก 
ตวัอาคารมลีกัษณะคลา้ยเจดยีจ์นี 8 เหลีย่ม ทีเ่รยีงตอ่กนัเป็นชัน้ๆในรปูแบบโมเดริน์ 
แวะชมอัญมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่อยา่งล ้าเลศิยิง่กวา่ทองและเพชรน่ันก็คอื หยก
จนี ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกเป็นอญัมณีล ้าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ท า
ใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ ม่ังคัง่ โชคด ีอายยุนืยาว ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผา่เยา้ ซึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชค น า
ทา่นสู ่ยา่นซนิเทยีนตี ้ถอืเป็นแหลง่ฮปิลา่สดุของคนอนิเทรนดเ์ซีย่งไฮ ้ตัง้อยูฝ่ั่งเมอืง
เกา่ ออกแบบโดย เบนจามนิ วดู สถาปนกิชือ่ดงัชาวมะกนั ไดรั้บเสยีงชมวา่มเีสน่หอ์ยา่ง
เหลอืเชือ่ เพราะอนุรักษ์ตกึรามบา้นชอ่งเกา่ๆไว ้ผสมผสานลงตวักบับา้น กอ่อฐิสเีทา
สไตลช์กิเูหมนิ ทีจ่ าลองขึน้ใหมจ่ากยคุปลายศตวรรษที ่19 ทีน่ีม่คีวามรืน่รมยใ์หเ้อน
จอยครบครันทัง้รา้นกาแฟและคาเฟ่สไตลโ์มเดริน์,เรสเตอรองตข์องคนดงั,บตูกิเก๋ๆ ของ
ดไีซเนอรช์ือ่ดงั, แกลเลอรี ่และชอ้ปป้ิงมอลลร์ะดบัอพัสเกลถอืเป็นสวรรคข์องคนรวยแต่
ไมพ่รอ่งรสนยิม 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูท่ ีพ่กั SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN (4*) หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่4 เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(รวมคา่บตัร)-สนามบนิผูต่ง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(SHANGHAI DISNEYLAND) เป็นสวน
สนุกแหง่ที ่6 ของอาณาจักรดสินยีแ์ลนด ์ซึง่มขีนาดใหญอ่นัดบั 2 ของโลก รองจากดสิ
นีย่แ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รัฐฟลอรดิา สหรัฐอเมรกิา และเป็นสวนดสินยีแ์ลนดแ์หง่ที ่3 ใน
เอเชยี ซึง่ถอืวา่เป็นดสินยีแ์ลนดท์ีม่ขีนาดใหญก่วา่ ฮอ่งกงดสินีย่แ์ลนด ์ถงึ 3 เทา่ เปิด
ใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่16 ม.ิย.2016 ใชเ้วลาสรา้งรว่ม 5 ปี ใชง้บประมาณสรา้งราว 5.5 
พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืราว 180,000 ลา้นบาท 

แบง่พืน้ทีอ่อกเป็น 7 โซน ดงันี ้

1. โซนDISNEY TOWN 

โซนแรกกอ่นเขา้สวนสนุก ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึมากมาย 
ทัง้ยงัม ีLEGO LAND ในโซนนีอ้กีดว้ย 

2.โซนMickey Avenue 



 

 

โซนขายของทีร่ะลกึและรา้นอาหาร และจะมสีว่นทีฉ่ายหนังการต์นูสัน้ของมกิกีเ้มาส ์อกี
ทัง้ยงัมตีวัละครแสนน่ารัก ซึง่จะผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัมาใหท้า่นไดถ้า่นรปู 

3.โซน ADVENTURE ISLE 

ดนิแดนการผจญภยัทีต่ืน่ตาตืน่ใจกบับรรยากาศหบุเขาลกึลับในยคุดกึด าบรรพ ์CASMP 
DISCOVERY พรอ้มเชญิชวนใหร้ว่มกนัเดนิส ารวจดนิแดนทีแ่ฝงไวด้ว้ยความปรศินาและ
ลกึลบั ลงเรอืเขา้สู ่ROARING RAPIDS อโุมงคถ์ ้าปรศินาเป็นทีอ่ยูข่องจระเขย้กัษ์ เป็น
เครือ่งเลน่แนว 4D บนิชมธรรมชาตแิละสิง่กอ่สรา้งตา่งๆทัว่โลก 

4.โซน TOMORROW LAND 

ไฮไลทเ์ดน่ของสวนสนุก ทีม่ักจะสรา้งโลกแหง่อนาคตเพือ่สรา้งจนิตนาการใหก้บัเด็กๆ
พรอ้มกบัดไีซนเ์ครือ่งเลน่ทีม่จีากวดีโีอเกมและภาพยนตตรไ์ซไฟชือ่ดงั TRON รถไฟ
เหาะรปูทรงจักรยานยนตไ์ฮเทค ซึง่ถกูขนานนามวา่ LIGHTCYCLE POWER RUN สดุ
ยอดรถไฟตลี ั งกาทีห่า้มพลาด หรอื สาวกของ STAR WARS LAUCH BAY ทีจ่ะได ้
ถา่ยรปูกบั DARTH VADER ตวัเป็นๆ 

5.โซน GARDENS OF IMAGINATION 

มจีดุเดน่เรือ่งวฒันธรรมจนี สง่เสรมิเอกลกัษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุก ทัง้ยงัมสีวน
ทีเ่ลอืกตวัละครสตัวข์องดสินยี ์ดดัแปลงเป็นเหลา่ 12 นักกษัตรยิ ์ตามแบบปฎทินิจนี 
สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ FANTASIA CAROUSEL และ DUMBO THE FLUING 
ELEPHANT 

6.โซน TREASURE COVE 

ธมีโจรสลดั โดยเนรมติฉากจากภาพยนตรช์ือ่ดงัอยา่ง PIRATES OF THE 
CARIBBEAN-BATTLE FOR THE SUNKEN TREASURE เครือ่งเลน่แนว 4D 

7.โซน FANTASY LAND 

สนุกสนานกบัเมอืงเทพนยิาย โซนทีต่ัง้ของปราสาทดสินีย่ ์ทีม่ชี ือ่วา่ ENCHANTED 
STOURYBOOK CASTLE พบกบัโชวอ์นัยิง่ใหญต่ระการตาจากตวัการต์นูชือ่ดัง อาท ิ
สโนไวท ์ซนิเดอเรลา่ มกิกีเ้มาส ์หมพีหู ์และโซนกจิกรรมอยา่งเชน่ ONCE UPON A 
TIME ADVANTURE เรือ่งราวการผจญภยัในปราสาทดสินีย่ ์พบเรือ่งราวของสโนไวท ์
ผา่นอแบบสามมติ ิหรอื ALICE IN WONDERLAND MAZZ และเครือ่งเลน่ไฮไลทค์อื 
SEVEN DWARFS MINE TRAIN 

อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานผูต่ง 



 

 

 

วนัที ่5 สนามบนิดอนเมอืง 

03.35  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Nokscoot เทีย่วบนิที ่XW857 

07.10  ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ที่
อกีคร ัง้** 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่ว
แหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จั้กใน
นามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวัหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ,รา้นยางพารา ซึง่
จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบ
วา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้ 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้น
ใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 3,500 
บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวดัและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทวัร,์ หรอืรถไฟ) 
กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทวัรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และ
ทกุบรรทัด เนือ่งจากทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่
เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิาร
จากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการ
เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ 
หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่  ผูจั้ด
จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 



 

 

 



 

 

*** ออกเดนิทางข ัน้ต า่  20 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนั

หรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการ
นบัอาย*ุ** 

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK) – เซีย่งไฮ ้(PVG) – กรงุเทพฯ(DMK)   
2.คา่โรงแรมทีพั่ก 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละ
เสรมิเตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 
6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ
ประกนัภยัทีบ่รษัิทท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีาร
ตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่
โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่น
ตอ้งช าระคา่น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาทส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย ตอ้งเดนิทางไป-กลบั
พรอ้มกรุป๊เทา่น ัน้ 
7.(7.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น 

   (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ย
ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตาม
วนัทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวน
สทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 
เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิ
ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้



 

 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั 
6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นีต้อ้งขึน้อยู่
กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 
วนักอ่นการเดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการ
ไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไข้



 

 

ไดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและ
ยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 


