
 

 
 

 
 
 

เซี่ยงไฮ้ ดิสย์แลนด์ ขึ้นตึก SWFC 5 วัน 3 คืน 
 

 



 

 
 

❖ บินตรงสู ่มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล  
❖ ขึ้นตึก SWFC  ชมวิว เมืองเซี่ยงไฮ้ ชั้น 100  
❖ ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก 
❖ เที่ยวจุใจกับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน 
❖ ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาว่า เวนิซตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้  
❖ เมนูพิเศษ... ขาหมูร่ำรวย ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว และเสี่ยวหลงเปา  
❖ มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

 

 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

พัก 2 -3 ท่าน ต่อห้อง 
ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ปี 
พักเดี่ยว 

05 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

07 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

12 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

13 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

21 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

04 – 08 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

06 – 10 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

11 – 15 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

13 – 17 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 



 

 
 

18 – 22 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

20 – 24 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

25 – 29 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

27 – 31 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

01 – 05 เมษายน 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

03 – 07 เมษายน 2563  (วันจักรี) 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

08 – 12 เมษายน 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

10 – 14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 17,888.- 20,888.- 3,500.- 

11 – 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 17,888.- 20,888.- 3,500.- 

12 – 16 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 17,888.- 20,888.- 3,500.- 

17 – 21 เมษายน 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

22 – 26 เมษายน 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

24 – 28 เมษายน 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

01 – 05 พฤษภาคม 2563 (วันแรงงาน) 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

06 – 10 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

08 – 12 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

13 – 17 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

15 – 19 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

20 – 24 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 



 

 
 

 

 

วันแรก      กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)  

 
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1  ชั้น 3 ประตู 4 เคาท์เตอร์ 4 สายการบิน

ไทย แอร์เอเซียเอ๊กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ  
 
 
วันที่สอง   กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง 

 เซี่ยงไฮ-้จูเจียเจี่ยว-ล่องเรือชมเมืองโบราณ-เซี่ยงไฮ-้ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้ 
00.15 น. ออกเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 760 

(ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 15 นาที) 
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

05.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นประเทศจีน 
เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
นำท่านเดินทางสู ่ เมืองโบราณจูเจียเจี ่ยว (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
ของเซี ่ยงไฮ้ ริมฝั ่งทะเลสาบดื ้นซาน และอยู ่ระหว่าง
มณฑลเจ ๋อเจ ียงกับมณฑลเจียงซ ู เป ็นตำบลน้ำแห่ง
วัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังใน
บรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้   อีกทั ้งได้ชื ่อว่าเป็น
ไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันนี ้ ท่านจะได้  
ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี ่ยว ซึ ่งเป็นเมืองที ่มี
สิ ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และ
ราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! ขาหมูร่ำรวย (2)  
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี 

เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้  มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากร
ประมาณ  14  ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณ ิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนาม
ว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” 

22 – 26 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

27 – 31 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2563 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 หยวน/ทริป/ต่อท่าน   

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) 



 

 
 

นำท่านชม ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม 
เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น 

 นำท่านเดินทางสู่ ย่านซินเทียนตี้ เป็นอีกจุดที่มีความคลาสสิกของมหานครเซี่ยงไฮ้ ท่ามกลางความวุ่นวาย
ของเมืองใหญ่แห่งนี้ ย่านซิน เทียน ตี้ จะทำให้คุณหลุดออกมาจากความยุ่งเหยิง 

ค่ำ  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)   
พัก  โรงแรม GRACE SELECT HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  
 
   
วันที่สาม ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ขึ้นตึก SWFC จุดชมวิวชั้น 100-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทานถนนนานกิง-

ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery -ร้านหยก-ตลาดเฉิงหวังเม่ียว 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครยีด 
ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ 
สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน 
นำท่านขึ้นสู่ ตึก SWFC (Shanghai World Financial Center ) ชมวิว เมืองเซี่ยงไฮ้ ชั้น 100 เป็น
ตึกที่มี ความสูงถึง492 เมตร ลักษณะเด่นของตึกนี้คือมียอดตึกเป็นช่องเปิดรูปสี่เหลี่ยม ทำให้คนทั่วไป
เรียกกันว่าเป็น “ตึกที่เปิดขวด” ก็เพราะช่องเปิดบนยอดที่เหมือนกับที่เปิดขวดนี่เอง  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว (5)    
บ่าย นำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน เพ่ือ

ข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วย
เเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ 
นำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มี
ความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า 
“พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีก
ทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของ
เซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่
หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการ
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที ่ตั ้งของ
หน่วยงานภาคร ัฐ เช ่น กรมศุลกากร โรงแรม และ
สำนักงานใหญ่ 
นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือน
ย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ 
ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้า
มากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัย
ที่สุดในเซี่ยงไฮ้  



 

 
 

นำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตาร์บัคส์สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มา
พร้อมกับความยิ่งใ หญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก เปิดให้บริการ เมื่อ
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่ง
เดียว นอกจากนั้นยังมีอาหารและขนมมากมาย ในส่วนเบเกอรี่ที่ใช้ชื่อว่า Princi™ ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ
ร้านเบเกอรี่ชื่อดังจากอิตาลี และเป็นสาขาแรกในเอเชีย 
มีการทำขนมกันสดๆ ใหม่ๆ ที่ร้านทุกวันมากกว่า 80 
ชนิด โดยเชฟชาวจีนมากกว่า 30 คนนอกจากนี้ สตาร์
บัคส์ยังนำเทคโนโลยี AR สร้างความสนุกสนานให้กับ
ลูกค้า โดยร่วมมือกับบริษัทจีนยักษ์ใหญ่ อาลีบาบา เมื่อ
จ่อโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ ในร้าน เช่น ถังคั่วกาแฟ ก็จะ
มีรายละเอียดต่างๆ ปรากฏขึ้นในโทรศัพท์ และลูกค้ายัง
ได้สนุกสนานไปกับการจ่อโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ 

 นำท่านชม ร้านหยก ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญ
มณีล้ำค่ากว่าทองและเพชร เป็นสิริมงคลแก่ผู ้ที ่ได้มา
ครอบครอง ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นเครื่องประดับนำโชค
ตามอัธยาศัย 
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวังเม่ียว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า 
ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้มีการผสมผสาน
ระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้
ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ำ  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  อาหารพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา  (6) 
พัก  โรงแรม GRACE SELECT HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  
 
   
วันที่ส่ี      สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุก Shanghai Disneyland (รวมค่าเข้า) 
สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของ
โลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา 
และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย อยู่ในเขตฉวนซาใกล้
กับแม่น้ำหวงผู่และสนามบินผู่ตง    
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 
เท่า เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2016  ซึ่งใช้เวลาร่วม 5 ปีใน
การก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 
180,000 ล้านบาท  
โดยเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ ประกอบไปด้วย 6 ธีมปาร์ค และ 1 ฟรี
โซนดังนี้ 



 

 
 

1. DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเข้าสวนสนุก โซนนี้ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าชม ประกอบไปด้วย
ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆ ทั้งยังมี 
LEGO LAND ในโซนนี้อีกด้วย  

2. MICKEY AVENUE โซนนี้จะเป็นโซนขายของที่
ระลึกกับร้านอาหาร และก็จะมีส่วนของที่ฉายหนัง
การต์ูนสั้นของมิกกี้เม้าส์ เหมาะกับการถ่ายรูปและ
นั่งพักผ่อนภายในสวนสนุก 

3. ADVENTURE ISLE ดินแดนให้การผจญภัยที่จะ
ทำให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบ
เขาลึกลับในยุคดึกดำบรรพ์ ‘Casmp Discovery’ 
พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินสำรวจดินแดนที่แฝงไป
ด้วยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเข้าไปสู่ 
‘Roaring Rapids’ อุโมงค์ถ้ำปริศนาในช่องเขา
รอวร์ริ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของจระเข้ยักษ์น่าเกรงขาม 
และRoaring Over The Horizon เป็นเครื่องเล่น
แนว 4D  

4. TOMORROW LAND อ ีกหนึ ่งไฮโลท์เด ่นของ
สวนสนุกดิสนีย์ ที่มักจะสร้างโลกแห่งอนาคต เพ่ือ
สร้างจิตนาการให้กับเด็กๆ พร้อมกับดีไซน์เครื่อง
เล่นสุดล้ำให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ สำหรับที ่ดิสนีย์
แลนด์แห่งใหม่นี้ เปิดตัวเครื่องเล่นที่มีจากวิดีโอ
เกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะ
รูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไว้ว่า 
“Lightcycle Power Run” เป็นหนึ ่งสุดยอดรถไฟ
เหาะตีลังกาสำหรับเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ที่ห้ามพลาด 
หร ือจะเอาใจสาวก Star War อย ่าง “Star Wars 
Lauch Bay” ได้ถ่ายรูปกับ Darth Vader ตัวเป็นๆ 

5. GARDENS OF IMAGINATION ม ี จ ุ ด เ ด ่ น เ ร ื ่ อ ง
วัฒนธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษา
ในสวนสนุกแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่ สวนที่ตั ้งอยู่ไม่ไกล
จ า ก ป ร า ส า ท เ ท พ น ิ ย า ย  ‘ Wandering Moon 
Teahouse’ เป็นโรงน้ำชาที่พักผ่อนหย่อนใจที่งดงาม
อย่างลงตัว อีกทั ้งย ังมีสวนที ่เล ือกตัวละครสัตว์
ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตาม
แบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่องเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดี คือ Fantasia Carousel(ม้าหมุน) กับ 
Dumbo The Fluing Elephant  

6. TREASURE COVE เป ็นธ ีมโจรสล ัด เนรม ิตฉากจากภาพยนตร ์ช ื ่อด ัง The Pirates of the 
Caribbean กลายเป็นเครื่องเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ที่หาชมได้แค่เพียงที่ เซี่ยงไฮ้ เท่านั้น 
จำลองฉากต่างๆ ริมทะเล เครื ่องเล่นไฮไลท์คือ Pirates of the Caribbean – Battle for the 
Sunken Treasure เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเรานั่งเรือพจญภัยไปกับต่อสู้ของเรือ Black Pearl 
กับFlying Dutchman นอกจากนี ้ย ังมีเครื ่องเล ่นมากมาย เช ่น ‘Barbossa’s Revenge’ และ 
‘Siren’s Revenge’ 

7. FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตั้งของปราสาทดิสนีย์ ที่มีชื่อว่า “Enchanted 
Stourybook Castle” ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิ
เช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี้เมาท์, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝฝ่ัน
ของทุกคน และยังโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภัย



 

 
 

ภายในปราสาทดิสนีย์ พบเรื ่องราวของสโนว์ ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิต ิ หรือ “AlIce in 
Wonderland Maze” เป็นทางเดินผ่านเขาวงกตเพ่ือเข้าไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland  
และเครื่องเล่นไฮไลท์ของโซนนี้ก็คือ “Seven Dwarfs Mine Train” นั่งรถไฟเข้าเหมืองแร่ไปกับคน
แคระท้ัง 7 ชวนให้สนุกและหวาดเสียว 

 
** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเล่นเครื่อง
เล่นของท่าน ** 
 

หมายเหตุ : เพื่อผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นสำคัญ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
รายการเที่ยวดิสนีย์แลนด์ กรณีที่ตรงวันเสาร์หรืออาทิตย์ เนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก และ
ในส่วนของวันธรรมดาการเล่นเครื่องเล่นในแต่ละโซนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการจัดเวลาของลูกค้าเองเป็น
สำคัญ อาจทำให้ไม่สามารถเล่นเครื่องเล่นได้ตามที่หวังไว้ 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางออกจาก สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ 

พัก  โรงแรม GRACE SELECT HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว    
 
  
วันที่ห้า      ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง) 

 
03.00 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง  
เช้า  บริการอาหารเช้าแบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง (8)  
06.50 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X 

เที่ยวบินที ่XJ 761 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 25 นาที) 
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

10.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

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

หมายเหตุ :    ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้นเมือง  ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านผ้าไหม, ร้าน

นวดเท้า(บัวหิมะ) , ร้านหยก ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึง

อยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือ

หากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวน

เงิน 400 หยวน/ท่าน/ร้าน 

 
** ราคาสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการตั๋วเครื่องบิน 7,888 บาท  

ยกเว้นช่วงสงกรานต์  ราคา 10,888 ** 



 

 
 

** เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีนับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน ** 

 
ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 5,888.- 

ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน และวีซ่า 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 
** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
  
อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามท่ีสายการบินกำหนด  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

✓ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท  (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับ
พร้อมคณะเท่านั้น)   

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทาง
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท** 

× ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 หยวน/ทริป/ท่าน  ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 400 บาท/
ทริป/ท่าน (เด็กชำระค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) 

× ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง ทางบริษัทฯไม่
สามารถแทรกแซงได้) 



 

 
 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
เก็บเพ่ิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง 

× ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ 

× ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
 

เดินทางข้ึนต่ำ 25 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพ่ิม
เพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
งดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  : 

 มัดจำท่านละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน ส่วนที่เหลือ  

• หากไม่ชำระมัดจำตามท่ีกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้
ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 

 

• ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า
ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 
หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
 



 

 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ 
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว 
ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ
เงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท 

1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

6. รายการนี ้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

7. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

8. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

9. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

10. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ



 

 
 

ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

11. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่ง
อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

 
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  (เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น!!) 

• สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ ต้องมีหน้าว่าง 
อย่างน้อย 2 หน้า สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคน
เข้าเมืองปฎิเสธการเดินทางของท่าน ** โดยท่านถ่ายรูป หรือ สแกนสีหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปท่าน) 
แบบเต็มหน้า รายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน ไม่ดำ ไม่เบลอ  ห้ามขีด เขียนลงบนหน้าหนังสือเดินทางโดย
เด็ดขาด **  
(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จะปฎิเส
ธการขอออกนอกประเทศของท่านได้ 

• รูปถ่ายสี หน้าตรง เห็นใบหู ห้ามใส่เสื ้อขาว ห้ามใส่เครื ่องประดับ  พื ้นหลังสีขาวเท่านั ้น สามารถใช้
โทรศัพท์มือถือถ่ายได้และส่งให้เจ้าหน้าที่ทางไลน์ (ถ่ายคู่กับพาสปอต์)   

• หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก ลูกค้าถือไปที่
สนามบินเอง ณ วันเดินทาง (หนังสือเดินทางต้องเป็นเล่มทึ่ส่งชื่อให้ทางบริษัททำวีซ่าเท่านั้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           รูปถ่ายวางคู่กับพาสปอร์ต 

 

  พาสปอร์ตต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้า แบบตัวอย่าง 

 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร์........................................................... ..................... วันเดินทาง........................................ 

ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) ................................................................. โทร...................................................... 

จำนวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จำนวนห้องพักท่ีใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 



 

 
 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อ่ืนตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหม ู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ ............................................................................................................... ............. 

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

 

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 
 

 
ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
 

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


