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วนัแรก  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – เซีย่งไฮ ้
21.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตหูมายเลข 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ THAI 

AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
     สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ แบบ 3-3-3   

    (น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
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วนัทีส่อง เซีย่งไฮ ้- น ัง่รถไฟแมเ่หล็กเขา้เมอืง - เมอืงโบราณจเูจยีเจยีว(ลอ่งเรอื) - รา้นผา้ไหม  ยา่นซนิ
เทยีนตี ้

00.15 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้าสูม่หานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่TG662 
05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิ่างไหผู่ต่ง ประเทศจนี น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และรบักระเป๋าสมัภาระ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นสมัผัสกบัเทคโนโลยดีา้นคมนาคมสดุไฮเทค น าทา่นโดยสาร รถไฟแมเ่หล็ก เขา้สูเ่มอืงเซีย่งไฮ ้

รถไฟขบวนนีจ้ัดวา่เป็นรถไฟทีเ่ร็วทีส่ดุในจนี ความเร็วของรถไฟขบวนนี้อยู่ที ่430 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง 

เปรยีบเทยีบใหเ้ห็นภาพแบบงา่ยๆ เราสามารถเดนิทางจากกรุงเทพ ไปเชยีงใหม่ดว้ยรถไฟขบวนนี้ดว้ย
ระยะเวลาเพยีงแค ่1 ชัว่โมงเทา่นัน้ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจเูจยีเจยีว ซ ึง่ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของเซีย่งไฮ ้รมิฝ่ังทะเลสาบดืน้
ซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจยีงกบัมณฑลเจยีงซ ูเป็นต าบลน ้าแห่งวัฒนธรรมโบราณ ตดิอันดบัหนึ่งในสี่

ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัในบรรดาต าบลน ้าของเมอืงเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ไดช้ือ่ว่าเป็นไขมุ่กใตแ้ม่น ้าแยงซเีกยีง ปัจจุบัน

ทีย่ังคงด ารงวถิชีวีติ และความเป็นอยู่แบบดัง้เดมิเอาไว ้แมว้่ารอบขา้งของชมุชนความเจรญิแผ่ขยายอยู่รอบ
ดา้น แตท่ว่าชมุชนรมิน ้าของชายแดนเมอืงเซีย่งไฮแ้ห่งนี้ยังคงเสน่หม์นขลงัของรูปแบบบา้นเรอืน ซึง่ภายใน

เมอืงมสี ิง่กอ่สรา้งทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศห์มงิ และราชวงศซ์งิอยู่มากมาย จากนัน้น าทา่นลอ่งเรือ
ชมเมอืงจูเจยีเจีย่ว 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนขูาหมซููโจว 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่มหานครเซีย่งไฮ ้มหานครทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนี ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้า

แยงซ ีเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มพีืน้ที ่6,200 ตร.กม. มี

ประชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงทา่พาณชิยข์นาดใหญแ่ห่งทะเลจนีใต ้ที่ไดร้บัการพฒันาจนถกู
ขนานนามวา่ “นครปารสีแห่งตะวนัออก” ระหวา่งทางน าทา่นแวะ รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม เชน่ผา้ห่ม เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 
 จากนัน้น าทา่นสู ่ยา่นซนิเทยีนตี ้เป็นหนึง่ในยา่นการคา้และแหลง่ทอ่งเทีย่วทีค่กึคกัทีส่ดุในนครเซีย่งไฮ ้

อดตีเคยเป็นเขตบา้นกอ่อฐิสเีทาสไตลส์อืคูเ่หมนิ ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีม่เีอกลกัษณ์พเิศษของเซีย่งไฮ ้

ตอนหลงัไดร้บัการปรับปรุงจากรัฐบาลใหเ้ป็นยา่นถนนคนเดนิ กลายมาเป็นสถานทีเ่ทีย่วทีฮ่ติตดิอันดบัคน
เซีย่งไฮไ้ดใ้นเวลาอันสัน้ มสีถาปัตยกรรมทัง้เกา่แกแ่ละทนัสมัยผสมผสานกนั มรีา้นอาหาร รา้นคา้ และ
สถานบันเทงิสไตลต์ะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกนั อกีทัง้ยังไดร้ักษาบรรยากาศดัง้เดมิ และวัฒนธรรมที่
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มเีอกลกัษณ์แบบเซีย่งไฮเ้อาไวอ้ย่างลงตวั ทกุวันนี้ ซนิเทยีนตีไ้ดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ทางวัฒนธรรมเซีย่ง
ไฮไ้ปแลว้ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนไูกแ่ดง 
พกัที ่ VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) - ข ึน้ชมววิบนตกึเซีย่งไฮ ้ทาวเวอร ์(ช ัน้ 118) - หาดไหวท่นั 
                   ชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ - รา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญท่ีส่ดุในโลก - รา้น

หยก - ถนนเทยีนจือ่ฝาง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)  ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้า

ใคร พรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งั หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุ
พอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น   
จากนัน้น าทา่นขึน้ตกึ SHANGHAI TOWER (ช ัน้ 118) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการชมววิมหานครเซีย่ง

ไฮจ้ากมุมสงู ตกึเซีย่งไฮ ้ทาวน์เวอรถ์กูสรา้งข ึน้เคยีงคูก่บัตกึระฟ้าทีเ่คยสงูทีส่ดุในจนีมากอ่น อย่างตกึ จนิ
เม่า ทาวเวอร ์และ ตกึเซีย่งไฮ ้เวลิด ์ไฟแนนเชยีล เซ็นเตอร ์(ตกึSWFC) ซึง่ปัจจุบนัครองต าแหน่งตกึทีส่งู

ทีส่ดุในจนี และสงูเป็นอันดบั 2 ของโลก การกอ่สรา้งอาคารเริม่ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2551 โดยจะ
สรา้งอาคารสงูประมาณ 632 เมตร (2,073 ฟตุ) และม ี121 ชัน้ ดว้ยพืน้ที ่380,000 ตารางเมตร 
(4,090,000 ตารางฟตุ) นอกจากนี้ยังมปีลอ่งลฟิตย์าวทีส่ดุในโลกอกีดว้ย  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ซ ึง่ไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นย่านถนนรมิแมน่ ้า
ทีม่คีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแมน่ ้าหวงผู่ฝ่ังตะวนัตกซึง่อยู่ในย่านเมอืงเกา่ หาดไว่ทนัยังเคยเป็น
สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรท์ีโ่ดง่ดงัเรือ่ง “เจา้พ่อเซีย่งไฮ”้ ซ ึง่ถา่ยทอด เรือ่งราวของเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้ทีเ่กดิข ึน้

ในยุคทีเ่มอืงเซีย่งไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พอ่หลายแกง๊ แย่งชงิอ านาจกนัใหวุ้น่วายไปหมด หาดไวท่นัจงึมชีือ่ที่
รูจ้ักในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวไทยว่า "หาดเจา้พ่อเซีย่งไฮ"้ น่ันเอง และหาดไว่ทนันีย้ังอยู่ใกล ้ถนนนานกงิ 
ถนนคนเดนิทีเ่ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมและสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่ยิมของคนไทยอกีแห่งหนึง่ 

นอกจากนี้ทีห่าดไว่ทนัยังสามารถมองเห็น "หอไขมุ่ก" ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงเซีย่งไฮไ้ดอ้ย่างชดัเจน
อกีดว้ย ใครมาเยอืนเซีย่งไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบนัด”์ จงึเรยีกไดว้่า

มาถงึเซีย่งไฮจ้รงิๆ   
น าทา่นสูร่า้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ทีน่ครเซีย่งไฮ ้มาพรอ้มกบัความยิง่ใหญ่
อลงัการ ครองต าแหน่งสตารบ์ัคสท์ีใ่หญ่และสวยทีส่ดุในโลก ซึง่ไดท้ าการเปิดตวัไปเมือ่วันที ่6 ธันวาคม 

2560 มเีนื้อทีใ่หญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแตง่ดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหลีย่มซึง่เป็นงาน
แฮนดเ์มดจ านวน 10,000 แผ่น และทีต่ัง้ตระหง่านอยู่กลางรา้นคอืถงัคัว่กาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตนั สงู

เทา่ตกึ 2 ชัน้ ประดบัประดาดว้ยแผ่นตราประทบัแบบจนีโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึง่บอกเลา่เรือ่งราว
ความเป็นมาของสตารบ์ัคส ์กาแฟทีค่ัว่ในถงัทองเหลอืงนี้จะถกูสง่ผ่านไปตามทอ่ทองเหลอืงดา้นบน ซึง่จะ
ท าใหเ้กดิเสยีงราวกบัเสยีงดนตร ีมเีคานเ์ตอรท์ีย่าวทีส่ดุ ซ ึง่มคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร ครองต าแหน่ง

เคานเ์ตอรข์องสตารบ์คัสท์ีม่คีวามยาวทีส่ดุในโลก มเีครือ่งดืม่หลากหลายมากกว่า 100 ชนดิ รวมทัง้
เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานี้เพยีงแห่งเดยีว  
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จากนัน้น าทา่นชม รา้นหยก  ซ ึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล ้าคา่แกค่นที่
ทา่นรัก     
น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนเทยีนจือ่ฝาง เป็นย่านศลิปะแห่งเมอืงเซีย่งไฮ ้แมจ้ะเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิม

แตก่็ยังคงรกัษาความรูส้กึแบบดัง้เดมิไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีรา้นคา้หลากหลายในอาคารอฐิเกา่แกเ่ป็นเสน่หข์อง
ถนนแห่งนี้ เดนิชมรา้นทีไ่ม่ธรรมดา มขีายตัง้แตเ่ครือ่งประดบัท ามอืจนถงึสมุดโนต้ปกหนัง บา้นเรอืนที่เรยีง

รายอยูข่า้งถนนและอพารต์เมนตข์า้งบนรา้นคา้ คอืบา้นของคนทอ้งถิน่ซ ึง่ใหค้วามรูส้กึถงึความเป็นชมุชน
อย่างชดัเจน รา้นคา้หลายแห่งทีน่ี่ตัง้อยู่ในอาคารพักอาศยัสมัยตน้ศตวรรษที ่20 ทีเ่รยีกกนัว่า “Shikumen” 
ซึง่มปีระตหูนิทีโ่ดดเดน่ ผูอ้ยู่อาศยัไดร้ณรงคเ์พือ่ปกป้องพืน้ทีน่ี้จากการคกุคามของการพัฒนา

อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การพาณชิย ์ซึง่จะรือ้ถอนอาคารเกา่แก ่และปัจจบุันพืน้ทีน่ี้ไดร้ับการจัดใหเ้ป็นชมุชน
ศลิปิน ภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของทีร่ะลกึ และงานแสดงของศลิปินทัง้ในและตา่งประเทศ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนเูสีย่วหลงเปา 
พกัที ่ VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ เซีย่งไฮ ้- เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(รวมรถบสัรบั-สง่ พรอ้มไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรบ์รกิาร) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเดนิทางสู ่Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่งที ่6 แห่งอาณาจักรดสินีย ์ซ ึง่มขีนาดใหญ่อันดบั 

2 ของโลก รองจากดสินียแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รัฐฟลอรดิา สหรัฐอเมรกิา และเป็นสวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์ห่ง
ที ่3 ในเอเชยี ตัง้อยู่ในเขตฉวนซา ใกลก้บัแมน่ ้าหวงผู่ และสนามบนิผู่ตง    สวนสนุกเซีย่งไฮด้สินียแ์ลนดม์ี

ขนาดใหญ่กว่าฮอ่งกงดสินียแ์ลนดถ์งึ 3 เทา่ เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่16 มถินุายน 2016  ซึง่ใชเ้วลาร่วม 5 ปี
ในการกอ่สรา้ง โดยใชง้บทัง้ส ิน้ราว 5.5 พันลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืราว 180,000 ลา้นบาท  
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โดยเซีย่งไฮ ้ดสีนียแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธมีปารค์ และ 1 ฟรโีซนดงันี ้
 1.DISNEY TOWN เป็นโซนแรกกอ่นเขา้สวนสนุก โซนนี้ไม่ตอ้งเสยีเงนิคา่เขา้ชม ประกอบไปดว้ย

รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย อกีทัง้ยังม ีLEGO LAND ในโซนนี้อกีดว้ย  
 2.MICKEY AVENUE โซนนี้จะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึกบัรา้นอาหาร และกจ็ะมสีว่นของทีฉ่ายหนัง

การต์นูสัน้ของมกิกีเ้มา้ส ์เหมาะกบัการถา่ยรูปและน่ังพักผอ่นภายในสวนสนุก 

3.ADVENTURE ISLE ดนิแดนใหก้ารผจญภยัทีจ่ะท าใหนั้กทอ่งเทีย่วไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบับรรยากาศหบุเขา
ลกึลบัในยุคดกึด าบรรพ ์‘Casmp Discovery’ พรอ้มเชญิชวนใหร้่วมเดนิส ารวจดนิแดนทีแ่ฝงไปดว้ย
ปรศินาและความลกึลบั และลงเรอืเขา้ไปสู ่‘Roaring Rapids’ อุโมงคถ์ ้าปรศินาในชอ่งเขารอวรร์ ิง่ ซ ึง่เป็น

ทีอ่ยู่ของจระเขย้ักษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็นเครือ่งเลน่แนว 4D จะพาเราบนิ
ชมธรรมชาตแิละส ิง่กอ่สรา้งตา่งๆทัว่โลก 

4.TOMORROW LAND อกีหนึง่ไฮโลทเ์ดน่ของสวนสนุกดสินีย ์ทีม่ักจะสรา้งโลกแห่งอนาคต เพือ่สรา้งจติ
นาการใหก้บัเด็กๆ พรอ้มกบัดไีซนเ์ครือ่งเลน่สดุล ้าใหเ้ขา้กบัคอนเซ็ปต ์ส าหรับทีด่สินียแ์ลนดแ์ห่งใหม่นี้ 
เปิดตวัเครือ่งเลน่ทีม่จีากวดิโีอเกมและภาพยนตรไ์ซไฟชือ่ดงั Tron รถไฟเหาะรูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ที่

ถกูขนานนามไวว้่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึง่สดุยอดรถไฟเหาะตลีงักาส าหรบัเซีย่งไฮ ้ดสีนีย์
แลนดท์ีห่า้มพลาด หรอืจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star Wars Lauch Bay” ไดถ้า่ยรูปกบั Darth 

Vader ตวัเป็นๆ 
5.GARDENS OF IMAGINATION มจีุดเดน่เรือ่งวัฒนธรรมของจนี สง่เสรมิเอกลกัษณ์ของสวนพฤกษา
ในสวนสนุกแห่งนี้ไดอ้ย่างเต็มที ่สวนทีต่ัง้อยู่ไมไ่กลจากปราสาทเทพนยิาย ‘Wandering Moon Teahouse’ 

เป็นโรงน ้าชาทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจทีง่ดงามอย่างลงตวั อกีทัง้ยังมสีวนทีเ่ลอืกตวัละครสตัวข์องดสินีย ์ดดัแปลง
เป็นเหลา่ 12 นักกษัตรยิ ์ตามแบบปฏทินิจนี ม ี2 เครือ่งเลน่เบาๆเด็กๆเลน่ได ้ผูใ้หญ่เลน่ด ีคอื Fantasia 
Carousel(มา้หมุน) กบั Dumbo The Fluing Elephant  

6.TREASURE COVE เป็นธมีโจรสลดั เนรมติฉากจากภาพยนตรช์ือ่ดงั The Pirates of the Caribbean 
กลายเป็นเครือ่งเลน่และการแสดงโชวส์ดุตระการตา ทีห่าชมไดแ้คเ่พยีงที ่เซีย่งไฮ ้เทา่นัน้ จ าลองฉากตา่งๆ 

รมิทะเล เครือ่งเลน่ไฮไลทค์อื Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure 
เป็นเครือ่งเลน่แนว 4D จะพาเราน่ังเรอืพจญภยัไปกบัตอ่สูข้องเรอื Black Pearl กบั Flying Dutchman 
นอกจากนี้ยังมเีครือ่งเลน่มากมาย เชน่ ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 

7.FANTASY LAND สนุกกบัเมอืงเทพนยิาย เป็นโซนทีต่ัง้ของปราสาทดสินีย ์ทีม่ชี ือ่ว่า “Enchanted 
Stourybook Castle” ทา่นจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิง่ใหญ่ตระการตาและตวัการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบ อาทเิชน่ 

สโนวไ์วท,์ เจา้หญงินทิรา, ซนิเดอเรลา่, มกิกีเ้มาท,์ หมพีล ูและเพือ่นๆตวัการต์นูอนัเป็นทีใ่ฝ่ฝันของทกุคน 
และยังโซนกจิกรรมอย่างเชน่ “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภยัภายในปราสาทดสินีย ์
พบเรือ่งราวของสโนว ์ไวท ์ผา่นจอภาพแบบสามมติ ิหรอื “AlIce in Wonderland Maze” เป็นทางเดนิ

ผ่านเขาวงกตเพือ่เขา้ไปเจอตวัละครจาก Alice in Wonderland  และเครือ่งเลน่ไฮไลทข์องโซนนี้ก็คอื 
“Seven Dwarfs Mine Train” น่ังรถไฟเขา้เหมอืงแร่ไปกบัคนแคระทัง้ 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสยีวได ้

พอสมควร      **อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั** 
 (ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัปรบัเปลีย่นวนัเขา้ชมดสีนีย่แ์ลนด ์ข ึน้อยูก่บัความเหมาะสม 

และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้**) 
พกัที ่ NEW KNIGHT ROYAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) 
03.00 น. สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิ่างไหผู่ต่ง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง 
06.50 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่X761  
10.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

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

**หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตัว๋ 
เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม  
และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 
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**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก  

อายุต า่กวา่ 18 ปี 
พกัเดีย่วเพ ิม่ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 

01 – 05 มนีาคม 2562 16,999 16,999 3,500 8,900 

09 – 13 มนีาคม 2562 16,999 16,999 3,500 8,900 

12 – 16 มนีาคม 2562 16,999 16,999 3,500 8,900 

19 – 23 มนีาคม 2562 16,999 16,999 3,500 8,900 

22 – 26 มนีาคม 2562 16,999 16,999 3,500 8,900 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย.2562 16,999 16,999 3,500 8,900 

11 – 15 เมษายน 2562 23,999 23,999 5,500 10,900 

12 – 16 เมษายน 2562 23,999 23,999 5,500 10,900 

27 เม.ย. – 01 พ.ค.2562 19,999 19,999 4,500 9,900 

30 เม.ย. – 04 พ.ค.2562 19,999 19,999 4,500 9,900 

03 – 07 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 3,500 8,900 

10 – 14 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 3,500 8,900 

17 – 21 พฤษภาคม 2562 17,999 17,999 4,000 8,900 

24 – 28 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 3,500 8,900 

31 พ.ค. – 04 ม.ิย.2562 15,999 15,999 3,500 8,900 

14 – 18 มถินุายน 2562 15,999 15,999 3,500 8,900 

28 ม.ิย. – 02 ก.ค.2562 15,999 15,999 3,500 8,900 
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***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร  ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, หยก, 
บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขม่กุ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทาง

บรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้
ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น
รฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/รา้น/ทา่น 
 ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายในวันสดุทา้ย ลกูทวัรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้

แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคบัลกูทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ช ิน้ ไม่เกนิ 20 กก.        

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท   

     (ส าหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้)   
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆให ้

ถอืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ

จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
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2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ด ้

จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ 
การจองทีพ่ักฯลฯ 
2.4 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิการนัตกีารจา่ยเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซ ึง่เมือ่จองและจา่ยมัดจ า

แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืคา่มัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่น
การเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเรือ่งขอคนืคา่ตัว๋หรอืขอคนืคา่ทวัรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั

สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่ง

นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรบัประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่
จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร

ตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอื

เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่

ช ิน้ และรวมกนัทกุช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมา
ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาด
บรรจุภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
  แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าข ึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีาร

จ ากดัจ านวน  
4.2 แบตเตอรี่ส ารองทีม่ีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิคนละ 

2 กอ้น 
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4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าข ึน้เครือ่งในทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 
เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุ๊ป 

เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

 ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  

 
การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสสปอต ์และรูปถา่ยทีช่ดัเจน ลูกคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิ

มา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน่ันๆ
ก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหัน 

 

ตอ้งถ่ายใหต้ิดทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

รูปถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 
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