
 

 
 

 
 

 

 

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 



 

 
 

 

Period ADL SGL 
บวกเพิ่มเด็ก

0-18ปี 
Size Flight 

 06-10 มี.ค.2563    11,911 4,000 2,500 20 HO 

 08-12 มี.ค.2563    9,999 4,000 2,500 20 HO 

 13-17 มี.ค. 2563    11,911 4,000 2,500 20 HO 

 15-19 มี.ค. 2563    9,999 4,000 2,500 20 HO 

 20-24 มี.ค. 2563    11,911 4,000 2,500 20 HO 

 22-26 มี.ค.2563    9,999 4,000 2,500 20 HO 

 27-31 มี.ค. 2563    11,911 4,000 2,500 20 HO 

29 มี.ค.- 02 เม.ย. 2563    9,999 4,000 2,500 20 HO 

 03-07 เม.ย.2563   (วันจักรี) 12,921 4,000 2,500 20 HO 

 12-16 เม.ย. 2563   (วันสงกรานต์) 15,951 4,000 2,500 20 HO 

 17-21 เม.ย. 2563    11,911 4,000 2,500 20 HO 

 19-23 เม.ย. 2563    9,999 4,000 2,500 20 HO 

 24-28 เม.ย. 2563    11,911 4,000 2,500 20 HO 

 

เซี่ยงไฮ้   ดิสนีย์แลนด์  ซูโจว 5 วัน  

เต็มอ่ิมจุใจย้อนวัยเด็ก “ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ ” 

ซูโจว เมืองแห่งสาวงาม . . . ล่องเรือเมืองน ้าโบราณจูเจยีเจี่ยว  

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันกร ณ วัดหลงหัว วัดเก่าแก่เซี่ยงไฮ้ 



 

 
 

★ ชมตึกสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลก . . คอกาแฟห้ามพลาด ★ 

ช้อปปิ้งไฮเทค  “HeMa Fresh”  ซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัล  l ชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ ้

เดินทางโดยสายการบินจุนเหยาแอร์ไลน์ (HO)  

ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไมร่วมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป , ค่าวีซ่า 1,650 

บาท 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตูหมายเลข 7

เคาน์เตอร์ N สายการบินจุนเหยาแอร์ไลน์ (HO) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน. 

 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินผู่ตง – เซี่ยงไฮ้ – วัดหลงหัว – ร้านบัวหิมะ – เมืองซูโจว – เมืองโบราณจู

เจียเจี่ยว – ร้านหยก – หาดไว่ทาน(หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) – ตึกสตาร์บัคใหญ่ท่ีสุดในโลก  

01.30 น. ออกเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินจุนเหยาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HO1360 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

07.10 น. ถึงสนามบินผู่ตง เซี่ยงไฮ้  เมืองเซี่ยงไฮ้  "นครปารีสแห่งตะวันออก" ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมหานครไฮโซอันดับ 5 

ของโลก รองจาก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นิวยอร์ก ลอนดอน และ ปารีส รูปแบบการปกครองของมหานครช่างไห่จัด

อยู่ในกลุ่มเมืองที่ข้ึนตรงต่อรัฐบาลกลาง ซึ่งไม่ข้ึนต่อมณฑลใด ๆ ทั้งสิ้น และปัจจุบันประเทศจีนมีเมืองที่มีรูปแบบ

การปกครองลักษณะนี้ทั้ง สิ้น 4 เมืองด้วยกัน ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนจินและฉงชิ่ง มหานครช่างไห่ ปัจจุบัน

นับเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีน เป็นเมือง

ศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า  การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้าน

แฟชั่น และการท่องเที่ยว โดยการผลักดันของรัฐบาลซึ่งให้นครเซี่ยงไฮ้ก้าวขึ้นเป็นผู้น า และเป็นศูนย์กลางด้าน

เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภูมิใจของชาวจีน โดยเฉพาะชาวเมืองซึ่งถือกันว่าเมืองของตน

เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ ในด้านความก้าวหน้าและทันสมัย   น าท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมือง,ด่าน

ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)  

 



 

 
 

 

 น าท่านเข้ าสู่  วัดหลงหัวซื่ อ (Longhua 

Temple) วัดที่เก่าแก่ที่สุดตั้งอยู่ทางตอน

ใต้ของมหานครเซี่ยงไฮ้ สมัยสามก๊ก เมื่อปี 

242 ซุนกวนต้องการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพ่ือ

อุทิศให้กับมารดาผู้ล่วงลับใช้ชื่อวัดว่า “วัด

เซียนซื่อ” และต่อมาได้จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น

วัดหลงหัว วัดหลงหัวถูกท าลายในสมัย

ราชวงศ์ถังและถูกสร้างขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือเมื่อปี 977 ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งมีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัด 

“กงเซียง” (Kong Xiang Temple) แต่ก็เปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อวัดหลงหัวอีกครั้งในสมัยจักรพรรดิว่านลี่แห่ง

ราชวงศ์หมิง ภายในวัดมีวิหารเจ็ดหลัง วิหารใหญ่มีพระศรีศากยมุณี วิหารพระเมตไตรย หรือ วิหารเจ้าแม่กวนอิม

ที่มีองค์เจ้าแม่กวนอิมพันกร รายล้อมด้วยพระพุทธรูปสีทอง 500 องค์ อิสระขอพรตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัด

หมาย    น าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่เท้าด้วยสมุนไพรจีนและรับฟัง

สรรพคุณ “บัวหิมะ” ยาสามัญประจ าบ้านของจีน ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว(Suzhou) เมืองที่มีความสวยงามด้วยทัศนียภาพธรรมชาติไม่น้อยไปกว่าหังโจวด้วย

สวนและคลองสายน้อยใหญ่มีความงามเป็นเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500  ปีถือ

เป็นเมืองพ่ีเมืองน้องกับเมืองหังโจวและได้รับสมญาว่า “เมืองแห่งสาวงามและต้นฉบับการจัดสวนของจีน” ให้

ท่านได้ชมวิวสองข้างทางพร้อมพักผ่อนบนรถ 

น า ท่ า น เ ดิ นท า งสู่  เ มื อ ง โ บ ร าณจู เ จี ย เ จี ย ว

(Zhujiajiao) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ 

ริมฝั่งทะเลสาบดื้น  ซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อ

เจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน้ าแห่งวัฒนธรรม

โบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังใน

บรรดาต าบลน้ าของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกท้ังได้ชื่อว่าเป็น

ไข่มุกใต้แม่น้ าแยงซีเกียง ปัจจุบันที่ยังคงด ารงวิถี

ชีวิต และความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมเอาไว้ แม้ว่ารอบข้างของชุมชนความเจริญแผ่ขยายอยู่รอบด้าน แต่ทว่าชุมชน

ริมน้ าของชายแดนเมืองเซี่ยงไฮ้แห่งนี้ยังคงเสน่ห์มนขลังของรูปแบบบ้านเรือน ซึ่งภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างทาง 



 

 
 

 

วัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย น าท่านล่องเรือชมบ้านเมืองจูเจียเจี่ยว ชม

ทัศนียภาพที่สวยงามที่ยังคงความดั้งเดิมของเมืองเอาไว้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าชม ร้านหยก ฟังบรรยายสรรพคุณของหยก เลือกซื้อเลือกชมสินค้าภายในร้าน จนถึงเวลาอันสมควร 

น าท่านสู่บริเวณ  เขตหาดไว่ทัน หรือ หาด

เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของ

แม่น้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 

4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อ

ว่า “ พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติ

จีน ” ถือ เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้  อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่ส าคัญ

แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น 

สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็น

ที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็นต้น  บริเวณ

เขตว่ายทานแห่งนี้ท่านจะสามารถมองเห็น หอไข่มุก 

น า ท่ า นสู่  ตึ ก สต า ร์ บั ค  (Starbucks Reserve Roastery 

Shanghai) สาขาใหญ่ที่สุดในโลก ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ อยู่บน

อาคาร 2 ชั้น พ้ืนที่กว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมพนักงานกว่า 

400 คน ใหญ่กว่าสาขาปกติถึง 300 เท่าด้านบนของร้าน

ตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยม ด้วยงานแฮนด์เมดจ านวน 

10,000 แผ่น  ชมถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่า

ตึก 2 ชั้น ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณ

มากกว่า 1,000 แผ่นมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลกที่ยาวถึง 88 ฟุต มีเครื่องดื่มมากกว่า 100 ชนิด รวมไปถึง

เครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว มีเบเกอรี่ที่ท าสดๆใหม่ๆมากกว่า 80 ชนิดและพบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เทคโนโลยี AR (Augmented Reality การผสานโลกความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน) ส่องมือถือไปตรงไหนก็จะมี

ข้อมูลออกมา สร้างความสนุกสนานให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอีกด้วย. 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

https://www.businessinsider.com/starbucks-reserve-roastery-shanghai-china-is-worlds-biggest-2018-4
https://www.businessinsider.com/starbucks-reserve-roastery-shanghai-china-is-worlds-biggest-2018-4
https://www.businessinsider.com/starbucks-reserve-roastery-shanghai-china-is-worlds-biggest-2018-4
https://www.businessinsider.com/starbucks-reserve-roastery-shanghai-china-is-worlds-biggest-2018-4
https://www.businessinsider.com/starbucks-reserve-roastery-shanghai-china-is-worlds-biggest-2018-4


 

 
 

 

   น้าท่านเข้าสู่ที่พัก NEW KNIGHT ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วันสาม เซี่ยงไฮ ้– ร้านผ้าไหม – ร้านชา – ตลาดเถาเป่าเฉิง – เหอหม่า เฟรช(ซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัล) – ★Option 

ขึ นตึกเซี่ยงไฮ้เวิลด์ไฟแนนเชียลเซ็นเตอร์(SWFC) – ★Option ล่องเรือแม่น ้าหวงผู่ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  น าท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ท าจากไหม เช่น ผ้า

ห่ม เสื้อผ้า ฯลฯ  น าท่านเข้าสู่ ร้านชา ฟังค าสรรพคุณอันลือชื่อของใบชาที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน และให้ท่านชิม

ชาที่มีรสชาติและสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไป เช่น บ ารุงสายตา,ลดไขมันในเส้นเลือด ฯลฯ   

  จากนั้นให้ท่านได้จุใจกับการซื้อสินค้าที่ ช้อปปิ้งตลาดเถาเป่าเฉิง 

(TAOBAOCHENG) เป็นตลาดที่ขายของบนอาคาร 5 ชั้น ขายสินค้า

ก๊อปเกรด A, B มีทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า กางเกง สินค้าแฟชั่น แม้กระทั่ง

ของอิเล็คโทรนิคต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

จนถึงเวลานัดหมาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านพบกับการจับจ่ายรูปแบบใหม่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัล เหอหม่า 

เฟรช (Hema Fresh) สะดวกสบายกับการช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ ช้อป

ปิ้งง่ายๆ ไม่ต้องพกเงินสด โดยแนวคิดของเจ้าพ่อนักคิด “อาลีบาบา” 

ที่เปลี่ยนการใช้จ่ายด้วยเงินสดให้ง่ายขึ้นโดยการจ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น 

อาลีเพย์(Alipay)ทางมือถือ นอกจากนี้ท่านยังสามารถช้อปปิ้งใน

รูปแบบออนไลน์ได้อีกด้วย มีบริการส่งของถึงบ้าน  ปัจจุบันซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัลมีมากกว่า 100 สาขาทั่วทั้ง

ประเทศจีน ด้วยการจับจ่ายที่สะดวกสบายท าให้ซุปเปอร์มาร์เก็ตมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด อิสระท่านเดิน

เที่ยวชมซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัลตามอัธยาศัย  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

★ OPTION  ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้เวิลด์ไฟแนนเชียลเซ็นเตอร์ (SWFC) ชั้น 94 ตึก SWFC เป็นตึกที่สูง

ที่สุดของประเทศจีน มีความสูงถึง 492 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นและมีพ้ืนที่ 381,600  



 

 
 

 

ตารางเมตร อยู่ในเขตผู่ตง ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์รอบมหานครเซี่ยงไฮ้ เก็บภาพวิวและตึกที่มีรูปร่างแปลกตา

ตามอัธยาศัย (ค่าขึ้นตึก1,200 บาท ไม่รวมในค่าทัวร์ จองและจ่ายค่าออพชั่นพร้อมค่าทัวร์ได้เลยค่ะ) 

★ OPTION  ล่องเรือแม่น้ าหวงผู่ แม่น้ าสายส าคัญของเซี่ยงไฮ้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผู้มาเยือนเซี่ยงไฮ้ไม่ควรพลาด ท่านจะได้

สัมผัสกับทัศนียภาพของมหานครเซี่ยงไฮ้ในเวลากลางคืน ซึ่งมีการประดับไฟอย่างงดงามยิ่งนัก (ค่าล่องเรือ1,200 

บาทไม่รวมในค่าทัวร์ จองและจ่ายค่าออพชั่นพร้อมค่าทัวร์ได้เลยค่ะ) 

***หากซ้ือทั้ง2ออพชั่น ราคาพิเศษเพียง 2,000 บาท*** 

   น้าท่านเข้าสู่ที่พัก NEW KNIGHT ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วันที่สี่ เซี่ยงไฮ้ – ★Option สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

★  OPTION ส ว น ส นุ ก ดิ ส นี ย์ แ ล น ด์  (Shanghai 

Disneyland Park) (ค่ าออฟชั่ น เข้ าสวน

สนุกท่านละ 1,500.- บาท จองและจ่ายค่า

ออพชั่นพร้อมค่าทัวร์ได้เลยคะ)เป็นสวน

สนุกที่ตั้งอยู่ที่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สวนสนุกในเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์รี

สอร์ตด าเนินการโดยบริษัทวอลต์ดิสนีย์

พาร์ก, เอ็กซ์พีเรียนซ์แอนด์คอนซูเมอร์โปรดักส์และเซี่ยงไฮ้เชนดิกรุ๊ป  ผ่านการลงทุนของบริษัทเดอะวอลต์ดิสนีย์

และเซี่ยงไฮ้เชนดิกรุ๊ป  โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 

พ.ศ. 2559  ซึ ่งใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯหรือราว 

180,000 ล้านบาท เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐ

ฟลอริดาอเมริกาและเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ภายในสวนสนุกยังมีแหล่งช้อปปิ้ง,ร้านอาหาร

,โรงแรมและโซนของสวนสนุกให้ท่านได้เลือกเล่นกิจกรรม  *DISNEY TOWN โซนแรกก่อนเข้าสวนสนุก 

ประกอบไปด้วยร้านอาหาร,ร้านจ าหน่ายของที่ระลึกต่างๆ *MICKEY AVENUE โซนนี้จะเป็นโซนขายของที่

ระลึกกับร้านอาหารและก็จะมีส่วนของที่ฉายหนังการ์ตูนสั้นของมิกกี้เม้าส์ เหมาะกับการถ่ายรูปและนั ่ง

พักผ่อนภายในสวนสนุก *ADVENTURE ISLE ดินแดนให้การผจญภัยที่จะท าให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81,_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81,_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81,_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81,_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C


 

 
 

 

กับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกด าบรรพ์ ‘Casmp Discovery’พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินส ารวจดินแดน

ที่แฝงไปด้วยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเข้าไปสู่ ‘Roaring Rapids’ อุโมงค์ถ้ าปริศนาในช่องเขา

รอวร์ริ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของจระเข้ยักษ์น่าเกรงขาม และ  Roaring Over The Horizon เป็นเครื่องเล่นแนว 4D 

จะพาเราบินชมธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างต่างๆทั่วโลก *TOMORROW LAND อีกหนึ่งไฮโลท์เด่นของสวน

สนุกดิสนีย์ ที่มักจะสร้างโลกแห่งอนาคต เพื่อสร้างจิตนาการให้กับเด็กๆ พร้อมกับดีไซน์เครื่องเล่นสุดล้ าให้

เข้ากับคอนเซ็ปต์ ส าหรับที่ดิสนีย์แลนด์แห่งใหม่นี้ เปิดตัวเครื่องเล่นที่มีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อ

ดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไว้ว่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึ่ง

สุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาส าหรับเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ที่ห้ามพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star 

Wars Lauch Bay” ได้ถ่ายรูปกับ Darth Vader ตัวเป็นๆ *GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเรื ่อง

วัฒนธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่ สวนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก

ปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน้ าชาที่พักผ่อนหย่อนใจที่งดงามอย่างลงตัว 

อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 

เครื ่องเล ่นเบาๆเด็กๆเล่นได้ ผู ้ใหญ่เล ่นดี คือ  Fantasia Carousel(ม้าหมุน) กับ  Dumbo The Fluing 

Elephant *TREASURE COVE เป็นธ ีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื ่อดัง The Pirates of the 

Caribbean กลายเป็นเครื ่องเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ที ่หาชมได้แค่เพียงที ่ เซี ่ยงไฮ้ เท่านั ้น 

จ าลองฉากต่างๆ ริมทะเล เครื ่องเล่นไฮไลท์คือ  Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken 

Treasure เป็นเครื ่องเล่นแนว 4D จะพาเรานั ่งเรือพจญภัยไปกับต่อสู ้ของเรือ Black Pearl กับ Flying 

Dutchman นอกจากนี ้ยังมีเครื ่องเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’  

*FANTASY LAND สนุกกับเม ืองเทพนิยาย เป ็นโซนที ่ตั ้งของปราสาทดิสนีย ์ ที ่ม ีชื ่อว ่า “Enchanted 

Stourybook Castle” ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที ่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น 

สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี้เมาท์, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน 

และยังโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาทดิสนีย์ 

พบเรื ่องราวของสโนว์ ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรือ “AlIce in Wonderland Maze” เป็นทางเดิน

ผ่านเขาวงกตเพื่อเข้าไปเจอตัวละครจาก Alice inWonderland  และเครื ่องเล่นไฮไลท์ของโซนนี ้ก็คือ 

“Seven Dwarfs Mine Train” นั ่งรถไฟเข้าเหมืองแร่ไปกับคนแคระทั ้ง 7 ชวนให้สนุกและหวาดเสียว  

(อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย) *ในทุกวันของสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ท่านจะได้พบกับขบวน 



 

 
 

 

พาเหรดที่ยิ่งใหญ่จะมาทักทายทุกท่าน พร้อมโชว์ความน่ารักสดใสให้ท่านได้ชมในช่วงเวลา 12.00 และ 15.30 น. 

ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนาน จนถึงเวลาอันสมควร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้ 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์

ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้า

ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่

สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์. 

21.15 น.   เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินจุนเหยาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HO1317 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

  

วันที่ห้า  สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.30 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ............... 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะ

อากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอ่ืนที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท้าการจอง

ทัวร์หรือช้าระเงิน จากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

หมายเหตุ   : ทางบริษัทฯ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืน เมืองให้

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก, ร้านยาจีน, ร้านไข่มุก, ร้านชา, ร้านนวดเท้า เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้อง

บรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านค้าทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวน

ทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น 

 



 

 
 

 

อัตราค่าบริการรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ
ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
3. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 2,000 บาท/ท่าน/ทริป, (ช้าระที่สนามบินก่อนเดินทาง) 
5. ค่าวีซ่า ท่านละ 1,650 บาท วีซ่าหมู่คณะ (ส้าหรับคนไทย) 
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  
7. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
เดินทางขึ นต่้า 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิม
เพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงด
ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 

เงื่อนไขการจอง และ การช้าระเงิน: 

1. ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

2. ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

3. หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

4. หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

5. เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด

นี้แล้ว 



 

 
 

 

6. หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

7. ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจอง

ตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า 
หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก 

เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทาง

ไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง

ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัท
พร้อมการช าระมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็นส าคัญ 



 

 
 

 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ว ย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี
เชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 
 
ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 
1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
2.สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
 
 
 
ขอเรียกเอกสารในการยื่นวีซ่า 

เอกสาร ดังนี้… 

1.หน้าพาสปอร์ต และรูปถ่าย(สแกนหรือถ่ายจากมือถือ)หน้าตรง 2 นิ ว (พื นหลังขาวเท่านั น!!!) 

หมายเหตุ: หน้าตรง ห้ามใส่แว่น และ/หรือ เครื่องประดับต่างๆ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ทุกประเภท ต้องเห็นใบหูชัดเจน เปิดหู 

เปิดหน้าผาก เสื้อที่ใส่ต้องไม่ใช่แขนกุด ห้ามใส่เสื้อสีขาว เป็นชุดสุภาพไม่โป๊เปลือย  

ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ต ารวจ ข้าราชการ ชุดนักเรียน/นักศึกษา หรือชุดรับปริญญา  

ผมสีด าเท่านั้น ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า 

หากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 



 

 
 

 

ตัวอย่าง การถ่ายพาสปอร์ต+รูปถ่าย 

 

 


