
 
 
 
 
 
 
 

 

                                   



 
 
 
 
 
 
   
หมายเหต ุ:  
 ไม่รวมค่าวีซ่าจนีแบบเดี�ยว (� วนัทาํการ) ท่านละ �,��� บาท 

• เด็กอายุตั�งแต ่�-�� ปี เก็บค่าทวัรเ์พิ�ม ท่านละ �,000 บาท 
• ไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน �,��� บาท/ทริป/ทา่น (เด็กชาํระ
ทิปเทา่ผูใ้หญ)่ 

  

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

23.30 น. พรอ้มกันที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั�น � 
ประตู � บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจา้หน้าที�
คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วนัที�สอง กรุงเทพฯ-เซี�ยงไฮ-้หาดไว่ทาน-รา้นผา้ไหม--ลอดอุโมงคเ์ลเซอร-์รา้นหยก- 
ยา่นซินเทียนตี�  

02.30 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเซี�ยงไฮ  ้โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที�ยวบินที� CZ8320 
(บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

06.55 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี�ยงไฮ ้“นครปารีสแห่งตะวนัออก” ปัจจุบนัเซี�ยงไฮ้
เป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมที�ใหญ่ที�สุดของจีน แบ่งออกเป็น � เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซี
เมืองเก่ากั�นโดยแม่นํ�าหวงผู่ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นําท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน
ตั�งอยู่บนฝั�งตะวนัตกของแม่นํ�าหวงผู่มีความยาว
จาก เห นื อ จ รด ใต้ ถึ ง  �  กิ โล เม ต ร เป็ น เขต
สถาปัตยกรรมที�ไดชื้�อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ�งก่อสรา้ง
หมื�นปีแห่งชาติจีน” ถือ เป็นสญัลกัษณ์ที�โดดเด่น
ของนครเซี�ยงไฮ ้จากนั�นนําท่านแวะ รา้นผา้ไหม 
ที�ขึ� นชื�อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื� อ
สินคา้ที�ทําจากผา้ไหม เช่นผา้ห่ม เสื� อผา้ รองเทา้ 
เป็นตน้ 

เที�ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (�) 
เมนูพิเศษ !! เสี�ยวหลงเปา 

บ่าย นําท่าน ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้ม่นํ�าหวงผู่ ลง
ไป �� เมตร ในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร ์
เป็นรูปต่างๆ ตื�นตาตื�นใจ จากนั�นนําท่านชม 
รา้นหยก ซึ�งเป็นเครื�องประดับนําโชค ใหท่้าน
ไดเ้ลือกซื� อเป็นของฝากลํ�าค่า  

คํ �า อิสระตามอธัยาศยั   
นําท่านเดินทางสู่  ย่านซินเทียนตี�  ตั� งอยู่ ฝั�ง
เมืองเก่า ที�นี�มีรา้นอาหาร เครื�องดื�มที�แต่งรา้นอย่างมีระดบั ซึ�งใชตึ้กอาคารหลงัเก่ามาแต่งเติม



 
 
 
 
 
 
 

ใหมใ่หเ้ป็นรา้นอาหารที�ดหูรหูรา คลาสสิค นับเป็นสวรรคพ์กัผ่อนของหนุ่มสาวและนักท่องเที�ยว
ในเซี�ยงไฮย้ามคํ �าคืน 
พกัที� RAMADA HUNAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

วนัที�สาม  เซี�ยงไฮ-้สวนสนุกเซี�ยงไฮด้ิสนียแ์ลนด ์(รวมค่าเขา้และบริการรถรบั-ส่ง) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (�) 

นําท่านเดินทางสู่ SHANGHAI DISNEYLAND สวนสนุกแห่งที� 6 แห่งอาณาจกัรดิสนีย ์ซึ�งมีขนาด
ใหญ่อนัดับ 2 ของโลก รองจากดิสนียแ์ลนด์ใน
ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และ
เป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที�  3 ในเอเชีย 
ตั�งอยู่ในเขตฉวนซา ใกลก้ับแม่นํ� าหวงผู่ และ
สนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี�ยงไฮดิ้สนียแ์ลนด์มี
ขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า 
เปิดใหบ้ริการเมื�อวนัที� �� มิถุนายน ���� ซึ�ง
ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบ
ทั�งสิ� นราว 5.5 พนัลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือราว 180,000 ลา้นบาท โดยเซี�ยงไฮ ้ดีสนียแ์ลนด ์
ประกอบไปดว้ย � ธีมปารค์ และ � ฟรีโซนดงันี�  
1. DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเขา้สวนสนุก โซนนี� ไม่ตอ้งเสียเงินค่าเขา้ชม ประกอบไป

ดว้ยรา้นอาหาร รา้นจาํหน่ายของที�ระลึกต่างๆ ทั�งยงัมี LEGO LAND ในโซนนี� อีกดว้ย  
2. MICKEY AVENUE โซนนี� จะเป็นโซนขายของที�ระลึกกบัรา้นอาหาร และก็จะมีส่วนของที�ฉาย

หนังการต์นูสั�นของมิกกี� เมา้ส ์เหมาะกบัการถ่ายรปูและนั�งพกัผ่อนภายในสวนสนุก 
3. ADVENTURE ISLE ดินแดนให้การผจญภัยที� จะทําให้นักท่องเที� ยวได้ตื�นตาตื�นใจกับ

บรรยากาศหุบเขาลึกลบัในยุคดึกดําบรรพ์ ‘Casmp Discovery’ พรอ้มเชิญชวนใหร้่วมเดิน
สาํรวจดินแดนที�แฝงไปดว้ยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเขา้ไปสู่ ‘Roaring Rapids’ 
อุโมงค์ถํ�าปริศนาในช่องเขารอวร์ริ�ง ซึ�งเป็นที�อยู่ของจระเขย้กัษ์น่าเกรงขาม และRoaring 
Over The Horizon เป็นเครื�องเล่นแนว �D  

4. TOMORROW LAND อีกหนึ� งไฮโลท์เด่นของ
สวนสนุกดิสนีย์ ที� มักจะสร้างโลกแห่ ง
อนาคต เพื�อสร้างจิตนาการให้กับเด็กๆ 
พรอ้มกับดีไซน์เครื�องเล่นสุดลํ�าให้เขา้กับ
คอนเซ็ปต ์สาํหรบัที�ดิสนียแ์ลนดแ์ห่งใหม่นี�  
เปิดตัวเครื�องเล่นที� มีจากวิดีโอเกมและ
ภาพยนตร์ไซไฟชื�อดัง Tron รถไฟเหาะ
รูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ที�ถูกขนานนาม
ไวว้่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึ�งสุด
ยอดรถไฟเหาะตีลังกาสําหรับเซี�ยงไฮ ้ดีสนียแ์ลนด์ที�หา้มพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star 
War อยา่ง “Star Wars Lauch Bay” ไดถ่้ายรปูกบั Darth Vader ตวัเป็นๆ 



 
 
 
 
 
 
 

5. GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเรื�อง
วฒันธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
สวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนี� ไดอ้ยา่งเต็มที� 
สวนที�ตั�งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย 
‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงนํ� า
ชาที�พักผ่อนหย่อนใจที�งดงามอย่างลงตัว 
อี ก ทั� งยั งมี ส วน ที� เ ลื อ ก ตั ว ล ะค รสั ต ว์
ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า �� นัก
กษัตริย ์ตามแบบปฏิทินจีน มี � เครื�องเล่น
เบาๆเด็กๆเล่นได้ ผู ้ใหญ่เล่นดี คือ Fantasia Carousel(มา้หมุน) กับ Dumbo The Fluing 
Elephant  

6. TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลัด เนรมิต
ฉากจากภาพยนตร์ชื�อดัง The Pirates of 
the Caribbean กลายเป็นเครื�องเล่นและ
การแสดงโชวสุ์ดตระการตา ที�หาชมไดแ้ค่
เพียงที� เซี�ยงไฮ ้เท่านั�น จําลองฉากต่างๆ 
ริมทะเล เครื�องเล่นไฮไลท์คือ Pirates of 
the Caribbean – Battle for the Sunken 
Treasure เป็นเครื�องเล่นแนว �D จะพาเรา
นั�งเรือพจญภัยไปกับต่อสู ้ของเรือ Black 
Pearl กบัFlying Dutchman นอกจากนี� ยงัมีเครื�องเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s Revenge’ 
และ ‘Siren’s Revenge’ 

7. FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที�ตั� งของปราสาทดิสนีย์ ที�มี ชื�อว่า 
“Enchanted Stourybook Castle” ท่านจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิ�งใหญ่ตระการตาและตัวการต์ูน
ที�ท่านชื�นชอบ อาทิเช่น สโนวไ์วท์, เจา้หญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี� เมาท์, หมีพลู และ
เพื�อนๆตัวการต์ูนอันเป็นที�ใฝ่ฝันของทุกคน และยงัโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a 
Time Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาทดิสนีย ์พบเรื�องราวของสโนว ์ไวท์ ผ่าน
จอภาพแบบสามมิติ หรือ “AlIce in Wonderland Maze” เป็นทางเดินผ่านเขาวงกตเพื�อเขา้
ไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland  และเครื�องเล่นไฮไลท์ของโซนนี� ก็คือ “Seven 
Dwarfs Mine Train” นั�งรถไฟเขา้เหมืองแร่ไปกบัคนแคระทั�ง � ชวนใหส้นุกและหวาดเสียว 

อาหารกลางวันและอาหารคํ �า..อิสระตามอธัยาศยัเพื�อความสะดวกในการเล่นเครื�องเล่น
ของท่าน 
หมายเหตุ : เพื�อผลประโยชน์ของลูกทวัรเ์ป็นสาํคัญ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลง
รายการเที�ยวดิสนียแ์ลนด ์กรณีที�ตรงวนัเสารห์รืออาทิตย ์เนื�องจากจะมีนกัท่องเที�ยวค่อนขา้งมาก และ
ในส่วนของวันธรรมดาการเล่นเครื�องเล่นในแต่ละโซนนั�นก็ขึ� นอยู่กับการจดัเวลาของลูกคา้เองเป็น
สาํคญั อาจทาํใหไ้ม่สามารถเล่นเครื�องเล่นไดต้ามที�หวงัไว ้
พกัที� RAMADA HUNAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

 



 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สี�  เซี�ยงไฮ-้รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)-ล่องเรือชมเมืองจูเจยีเจี�ยว-กลบัเซี�ยงไฮ-้รา้นใบชา 
ถนนนานกิง-ตกึ STARBUCKS ที�สวยที�สุดในโลก-สนามบินเซี�ยงไฮ ้

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (�) 
นําท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้ เพื�อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื�อยลา้ กับยานวดขนาดพิเศษ
สูตรเดียวไม่ซํ�าใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที�รูจ้กักันดีในชื�อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศใน
ดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบา้น จากนั�นนําท่าน
เดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี�ยว ซึ�งตั�งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเซี�ยงไฮ ้ริมฝั�งทะเลสาบดื� นซาน 
และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกบัมณฑลเจียงซู เป็นตาํบลนํ�าแห่งวฒันธรรมโบราณ ติดอนัดับ
หนึ�งในสี�ที�มีชื�อเสียงโด่งดงัในบรรดาตาํบลนํ�าของเมืองเซี�ยงไฮ ้อีกทั�งไดชื้�อว่าเป็นไข่มุกใตแ้ม่นํ�า
แยงซีเกียงจนถึงปัจจุบนันี�  ท่านจะไดล้่องเรือชมเมืองจูเจยีเจี�ยว ซึ�งเป็นเมืองที�มีสิ�งก่อสรา้งทาง
วฒันธรรมโบราณของราชวงศห์มิง และราชวงศซิ์งอยูม่ากมาย  

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�) เมนูพิเศษ !! ไก่แดง 
บ่าย นําท่านเดินทางกลบัสู่เซี�ยงไฮ ้จากนั�นนําท่านแวะ รา้นใบชา ชิมชาอวู่หลง และชาที�มีชื�อเสียง

ต่างๆ จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ� งย่าน ถนนนานกิง ศูนยก์ลางสาํ  หรบัการชอ้ปปิ� งที�คึกคกัมากที�สุด
ของนครเชี�ยงไอ้ รวมทั� งห้างสรรพสินค้าใหญ่ ชื�อดังกว่า 10 ห้าง จากนั� นนําท่านสู่  ตึก 
STARBUCKS สาขาใหม่ที�นครเซี�ยงไฮ ้มาพรอ้มกับความยิ�งใหญ่อลังการ ครองตําแหน่งสตาร์
บัคสท์ี�สวยที�สุดในโลก ซึ�งไดท้ําการเปิดตัว
ไปเมื�อวันที�  � ธันวาคม ����  มี เนื� อที�
ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของ
รา้นตกแต่งดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหลี�ยมซึ�งเป็น
งานแฮนด์เมดจํานวน 10,000 แผ่น และ
ที�ตั� งตระหง่านอยู่กลางรา้นคือถังคั �วกาแฟ
ทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั�น 
ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีน
โบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ�งบอกเล่าเรื�องราวความเป็นมาของสตารบ์คัส ์กาแฟที�คั �วในถัง
ทองเหลืองนี� จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองดา้นบน ซึ�งจะทาํใหเ้กิดเสียงราวกบัเสียงดนตรี มี
เคาน์เตอรที์�ยาวที�สุด ซึ�งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตาํแหน่งเคาน์เตอรข์องสตารบ์คัสที์�มี
ความยาวที�สุดในโลก มีเครื�องดื�มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั�งเครื�องดื�มที�มีเฉพาะ
สาขานี� เพียงแห่งเดียว 
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาตเิซี�ยงไฮ ้ผู่ตง 

21.15 น.     เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) เที�ยวบินที� CZ8319 
(บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

วนัที�หา้  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

00.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ *** 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ขอ้สาํคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 
 ทวัรนี์� สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า � เดือนขึ� นไปและเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งตํ �า � หนา้ หากไมม่ั �นใจโปรดสอบถาม 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า �� 

ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย � วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่าและ
อย่างน้อย �� วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า (หากผู ้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระ
ค่าบริการเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีที�จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)์ 

 ขนาดของกรุป๊ไซด ์จาํนวนผูเ้ดินทางอาจมีการปรบัเพิ�มขึ� นไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 

 หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯ เพื�อเช็คว่า
กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั�ง 
มิฉะนั�นทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ� น 

 โรงแรมที�พกั และโปรแกรมท่องเที�ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ� นอยู่กบัความเหมาะสม และคาํนึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการที�จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที�ทาง 
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเที�ยวบิน รวมถึง
กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั�งในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธ์สินคา้พื� นเมือง

ให้นักท่องเที�ยวทั �วไปได้รูจ้ ักคือ รา้นนวดเท้า(บัวหิมะ), รา้นใบชา, รา้นผ้าไหม, รา้นหยก ซึ�ง
จาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเที�ยวทุกท่านทราบ
วา่รา้นทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ�งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ ��-�� นาที ซื� อหรือไม่
ซื� อขึ� นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั�งสิ� น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความ
ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ� นจาก
ท่าน เป็นจาํนวนเงิน ��� หยวน / ท่าน / รา้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้า
ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�ท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลกูคา้ที�ไมรู่จ้กักนั กรณีที�ท่านเดินทาง � ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า
พกัเดี�ยวเพิ�มตามราคาที�ระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่านั�น 

 ท่านที�มีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางที�ระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าที�ให้
รบัทราบก่อนการทาํจองทวัร ์ 

 ท่านที�ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทําวีซ่า
ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎ



 
 
 
 
 
 
 

กติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทาํ
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย � อาทิตย ์

 ตั �วเครื�องบินที�ใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลือกที�นั�งล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัที�นั �งแบบสุ่มเท่านั�น) 
 หลงัจากที�ท่านไดช้าํระค่ามดัจาํและค่าทวัรส์่วนที�เหลือเรียบรอ้ยแลว้นั�น 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื�อเตรียมตวัการเดินทาง  
1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั�ง 

 เมื�อท่านทาํการซื� อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ �-� ทา่น) 
เด็ก 2-18 ปี  

พกัเดี�ยว 

(จา่ยเพิ�ม) 

วนัที� ��-�� กุมภาพนัธ ์����              ��,��� ��,��� �,��� 
 
อตัราค่าบริการ *รวม* 
1. ตั �วเครื�องบินชั�นประหยดั ไป – กลบั รวมภาษีสนามบิน พรอ้มกรุป๊เท่านั�น  
2. ที�พกัโรงแรม � ดาว ค่าอาหาร สถานที�ท่องเที�ยว รถรบัส่ง ตามที�ระบุในรายการ 
3. ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋า ท่านละไม่เกิน 2� กิโลกรมั จาํนวน � ใบ และสมัภาระถือขึ� นเครื�องได ้� ใบ จาํกดัไม่

เกิน � กิโลกรมั 
ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินวงเงินเกิน 1,000,000 ตามเงื�อนไขในกรมธรร 

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง  
2. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน �,��� บาท/ทรปิ/ท่าน  

(เด็กชาํระทิปเท่าผูใ้หญ่) 
3. ค่าวีซ่าท่องเที�ยวแบบเดี�ยว (�วันทาํการ) ท่านละ �,��� บาท (สาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์

ไทย) 
เงื�อนไขการสาํรองที�นั �งและการชาํระค่าบริการ 
 กรุณาชาํระท่านละ ��,��� บาท ส่วนที�หลือชาํระพรอ้มค่าวีซ่าและทิป �� วนัก่อนเดินทาง 
 รบกวนสแกนหน้าพาสฯ พรอ้มรปูถ่าย แบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน � วนั หลงัจากการชาํระเงิน

มดัจาํค่าทวัร ์
 (ตอ้งชดัเจนเท่านั�น ลกูคา้ไมต่อ้งส่งเล่มพาสปอรต์ตวัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั�ง � หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


