
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์ขึน้ตกึ SWFC 5 วนั 3 คนื 

 ซุปตาร.์.. เขอ่อา้ย 
ก าหนดการเดนิทาง เดอืนกมุภาพนัธ ์– พฤษภาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 
 บนิตรงสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้ทอ่งมหานคร ทีไ่มเ่คยหลบัไหล  
 ขึน้ตกึ SWFC  ชมววิ เมอืงเซีย่งไฮ ้ช ัน้ 100  

 รา้นกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญแ่ละสวยทีส่ดุในโลก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เทีย่วจใุจกบัสวนสนุก เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั 

 ลอ่งเรอืเมอืงโบราณจเูจยีเจ ีย่ว มฉีายาวา่ เวนซิตะวนัออกแหง่เมอืงเซีย่งไฮ ้ 

 เมนพูเิศษ... ขาหมูร า่รวย ไกแ่ดงโตะ๊ละ 2 ตวั และเสีย่วหลงเปา  

 มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่น ตอ่หอ้ง 
ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ปี 
พกัเดีย่ว 

05 – 09 กุมภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆบชูา) 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

07 - 11 กุมภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆบูชา) 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

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

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

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

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

26 กุมภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

28 กุมภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วนัแรก      กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)  

 

21.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1  ช ัน้ 3 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์4 สาย

การบนิไทย แอรเ์อเซยีเอก๊ซ ์ (XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าทา่น

โหลดสมัภาระ  

วนัทีส่อง   กรงุเทพมหานคร (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) – ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 

 เซีย่งไฮ-้จเูจยีเจ ีย่ว-ลอ่งเรอืชมเมอืงโบราณ-เซีย่งไฮ-้รา้นผา้ไหม-ยา่นซนิเทยีนตี ้

00.15 น. ออกเดนิทางสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่

XJ 760 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง 15 นาท)ี 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่ง) 

05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิ่างไหผู่ต่ง มหานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี (เวลาทอ้งถิน่

ประเทศจนี เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรยีบรอ้ย 

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

12 – 16 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 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 (วนัแรงงาน) 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.- 

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

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

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

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจูเจยีเจีย่ว (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) ตั ้งอยู่ทางทิศ

ตะวันตกของเซีย่งไฮ ้รมิฝ่ังทะเลสาบดืน้ซาน และอยู่

ระหว่างมณฑลเจ๋อเจยีงกบัมณฑลเจยีงซ ูเป็นต าบลน ้า

แห่งวัฒนธรรมโบราณ ตดิอันดับหนึง่ในสีท่ีม่ีชือ่เสยีง

โด่งดังในบรรดาต าบลน ้าของเมอืงเซีย่งไฮ ้  อีกทัง้ได ้

ชื่อว่าเป็นไข่มุกใตแ้ม่น ้ าแยงซีเกียงจนถงึปัจจุบันนี้ 

ท่านจะได ้ล่องเรอืชมเมอืงโบราณจูเจยีเจีย่ว ซึง่

เป็นเมืองที่มีส ิง่ก่อสรา้งทางวัฒนธรรมโบราณของ

ราชวงศห์มงิ และราชวงศซ์งิอยู่มากมาย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ !! ขาหมรู า่รวย (2)  

บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้มหานครทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจีน ตัง้อยู่บรเิวณปาก

แม่น ้าแยงซ ีเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้มพีืน้ที ่6,200 ตร.

กม. มีประชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณ ิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต ้ทีไ่ดร้ับการ

พัฒนาจนถกูขนานนามว่า “นครปารสีแห่งตะวันออก” 

น าท่านชม รา้นผา้ไหม ที่ข ึน้ชือ่ของประเทศของจีน  ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้ที่ท าจากผา้ไหม 

เชน่ผา้ห่ม เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ ย่านซนิเทยีนตี ้เป็นอีกจุดที่มีความคลาสสกิของมหานครเซี่ยงไฮ ้ท่ามกลาง

ความวุ่นวายของเมอืงใหญ่แห่งนี้ ย่านซนิ เทยีน ตี ้จะท าใหค้ณุหลดุออกมาจากความยุ่งเหยงิ 

ค า่  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)   

พกั  โรงแรม GRACE SELECT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว    

วนัทีส่าม รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-ขึน้ตกึ SWFC จดุชมววิช ัน้ 100-ลอดอโุมงคเ์ลเซอร-์หาดไวท่าน

ถนนนานกงิ-รา้นกาแฟ Starbucks Reserve Roastery -รา้นหยก-ตลาดเฉงิหวงัเมีย่ว 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึง่เป็นอีกวธิีหนึ่งในการผ่อนคลาย

ความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งั หรอืทีรู่จ้กั

กันดีในชือ่ บวัหมิะ สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยา

สามัญประจ าบา้น 

น าท่านขึน้สู่ ตกึ SWFC (Shanghai World Financial Center ) ชมววิ เมอืงเซีย่งไฮ ้ช ัน้ 

100 เป็นตกึทีม่ ีความสงูถงึ492 เมตร ลกัษณะเดน่ของตกึนี้คอืมยีอดตกึเป็นชอ่งเปิดรปูสีเ่หลีย่ม ท า

ใหค้นทัว่ไปเรยีกกนัว่าเป็น “ตกึทีเ่ปิดขวด” ก็เพราะชอ่งเปิดบนยอดทีเ่หมอืนกบัทีเ่ปิดขวดนี่เอง  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ !! ไกแ่ดง โตะ๊ละ 2 ตวั (5)    

บา่ย น าท่าน ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์อุโมงคล์อดแม่น ้าสายแรกในประเทศ

จนี เพือ่ขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ีภายในอุโมงค์

ตกแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปตา่งๆ 

น าทา่นเดนิทางสู ่หาดไวท่าน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่

มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได ้

ชือ่ว่า “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของนคร

เซีย่งไฮ ้อีกทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการ

ธนาคารทีส่ าคญั แห่งหนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาว

ของไว่ทัน เ ป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่

หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บา

รอค รวมทั ้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม

ตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตัง้ของหน่วยงานภาครัฐ 

เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนนานกงิ ถนนแห่งนี้เปรียบ

เหมอืนย่านสลีมของเมอืงไทย หรอืย่านออรช์ารด์ ของ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงิคโปร ์ถนนนี้มคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่าน

ทีค่กึคกัและทนัสมัยทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้ 

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตารบ์คัสส์าขาใหม่ที่นคร

เซีย่งไฮ ้มาพรอ้มกับความยิง่ใ  หญ่อลังการ ครองต าแหน่งสตารบ์ัคสท์ี่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก 

เปิดใหบ้รกิาร เมือ่วันที ่6 ธันวาคม 2560 มเีครือ่งดืม่หลากหลายมากกว่า 100 ชนดิ รวมทัง้เครือ่งดืม่

ที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว นอกจากนั้นยังมีอาหารและขนมมากมาย ในส่วนเบเกอรี่ที่ใชช้ื่อ

ว่า Princi™ ซึง่เป็นการร่วมมือกับรา้นเบเกอรี่ชือ่ดัง

จากอติาล ีและเป็นสาขาแรกในเอเชยี มีการท าขนม

กนัสดๆ ใหม่ๆ ทีร่า้นทกุวันมากกว่า 80 ชนดิ โดยเชฟ

ชาวจีนมากกว่า 30 คนนอกจากนี้ สตาร์บัคสย์ังน า

เทคโนโลยี AR สรา้งความสนุกสนานใหก้ับลูกคา้ 

โดยร่วมมือกับบรษัิทจนียักษ์ใหญ่ อาลบีาบา เมื่อจ่อ

โทรศพัทไ์ปยังจุดตา่งๆ ในรา้น เชน่ ถงัคัว่กาแฟ ก็จะ

มรีายละเอยีดตา่งๆ ปรากฏขึน้ในโทรศพัท ์และลกูคา้

ยังไดส้นุกสนานไปกบัการจ่อโทรศพัทไ์ปยังจุดตา่งๆ 

 น าท่านชม ร้านหยก ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยก

เป็นอัญมณีล ้าคา่กว่าทองและเพชร เป็นสริมิงคลแกผู่ ้

ทีไ่ดม้าครอบครอง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นเครือ่งประดบัน าโชคตามอัธยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงัเมีย่ว หรือทีเ่รียกกนัว่า วัดเทพเจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยู่ใจกลาง

เมอืงเกา่ ซึง่ไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้ และอาหารพืน้เมอืงทีแ่สดงถงึเอกลกัษณ์ของชาวเซีย่งไฮม้ี

การผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึง่เป็นย่านสนิคา้ราคาถูกทีม่ีชือ่อีกย่านหนึง่

ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

ค า่  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารพเิศษ !! เสีย่วหลงเปา  (6) 

พกั  โรงแรม GRACE SELECT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว    

วนัทีส่ ี ่     สวนสนกุเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุก Shanghai Disneyland (รวมค่า

เขา้) สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดสินีย์ ซ ึง่มีขนาดใหญ่

อันดับ 2 ของโลก รองจากดสินียแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รัฐฟลอรดิา 

สหรัฐอเมรกิา และเป็นสวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์ห่งที ่3 ในเอเชยี อยู่

ในเขตฉวนซาใกลก้บัแม่น ้าหวงผู่และสนามบนิผู่ตง    

สวนสนุกเซีย่งไฮด้สินียแ์ลนดม์ขีนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดสินียแ์ลนด์

ถงึ 3 เท่า เปิดใหบ้รกิารเมื่อวันที ่16 มถิุนายน 2016  ซึง่ใชเ้วลา

ร่วม 5 ปีในการก่อสรา้ง โดยใชง้บทัง้ส ิน้ราว 5.5 พันลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ หรอืราว 180,000 ลา้นบาท  

โดยเซีย่งไฮ ้ดสีนยีแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธมีปารค์ และ 1 

ฟรโีซนดงันี ้



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเขา้สวนสนุก โซนนี้ไม่ตอ้งเสยีเงนิค่าเขา้ชม ประกอบไป

ดว้ยรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่ระลกึต่างๆ 

ทัง้ยังม ีLEGO LAND ในโซนนี้อกีดว้ย  

2. MICKEY AVENUE โซนนี้ จะ เ ป็นโซนขาย

ของทีร่ะลกึกับรา้นอาหาร และก็จะมีสว่นของที่

ฉายหนังการต์นูสัน้ของมกิกีเ้มา้ส ์ เหมาะกบัการ

ถา่ยรูปและน่ังพักผ่อนภายในสวนสนุก 

3. ADVENTURE ISLE ดนิแดนใหก้ารผจญภยัที่

จ ะท า ให นั้กท่อง เที่ย วได ต้ื่นตาตื่น ใจกับ

บรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกด าบรรพ์ 

‘Casmp Discovery’ พรอ้มเชญิชวนใหร้่วมเดนิ

ส ารวจดนิแดนที่แฝงไปดว้ยปรศินาและความ

ลกึลับ และลงเรือเขา้ไปสู่ ‘Roaring Rapids’ 

อุโมงคถ์ ้าปรศินาในชอ่งเขารอวรร์ ิง่ ซ ึง่เป็นทีอ่ยู่

ของจระเขย้ักษ์น่าเกรงขาม และRoaring Over 

The Horizon เป็นเครือ่งเลน่แนว 4D  

4. TOMORROW LAND อีกหนึ่ง ไฮโลท์เด่น

ของสวนสนุกดิสนีย์ ที่มักจะสรา้งโลกแห่ง

อนาคต เพื่อสรา้งจตินาการใหก้ับเด็กๆ พรอ้ม

กับดไีซน์เครื่องเล่นสดุล ้าใหเ้ขา้กับคอนเซ็ปต ์

ส าหรับทีด่สินียแ์ลนดแ์ห่งใหม่นี้ เปิดตัวเครื่อง

เลน่ทีม่จีากวดิโีอเกมและภาพยนตรไ์ซไฟชือ่ดงั 

Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่

ถูกขนานนามไวว้่า “Lightcycle Power Run” เป็น

หนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาส าหรับเซี่ยงไฮ ้

ดสีนียแ์ลนดท์ีห่า้มพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star 

War อย่าง “Star Wars Lauch Bay” ไดถ้่ายรูปกบั 

Darth Vader ตวัเป็นๆ 

5. GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเรื่อง

วัฒนธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวน

พฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้ไดอ้ย่างเต็มที ่สวนทีต่ัง้

อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering 

Moon Teahouse’ เป็นโรงน ้าชาทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ

ทีง่ดงามอย่างลงตวั อกีทัง้ยังมสีวนทีเ่ลอืกตวัละคร

สตัวข์องดสินีย ์ดดัแปลงเป็นเหลา่ 12 นักกษัตรยิ ์ตามแบบปฏทินิจนี ม ี2 เครือ่งเลน่เบาๆเด็กๆ

เลน่ได ้ผูใ้หญ่เลน่ด ีคอื Fantasia Carousel(มา้หมุน) กบั Dumbo The Fluing Elephant  

6. TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดัง The Pirates of the 

Caribbean กลายเป็นเครือ่งเลน่และการแสดงโชวส์ดุตระการตา ทีห่าชมไดแ้คเ่พยีงที ่ เซีย่งไฮ ้

เท่านั้น จ าลองฉากต่างๆ รมิทะเล เครื่องเล่นไฮไลทค์ือ Pirates of the Caribbean – Battle 

for the Sunken Treasure เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเราน่ังเรือพจญภัยไปกับต่อสูข้องเรอื 

Black Pearl กับFlying Dutchman นอกจากนี้ยังมี เครื่องเล่นมากมาย เช่น  ‘Barbossa’s 

Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 

7. FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตั ้งของปราสาทดิสนีย์ ที่มีชื่อว่า 

“Enchanted Stourybook Castle” ท่านจะไดพ้บกับโชวอ์ันยิง่ใหญ่ตระการตาและตัวการต์ูนที่

ท่านชืน่ชอบ อาทเิชน่ สโนวไ์วท,์ เจา้หญงินทิรา, ซนิเดอเรล่า, มกิกีเ้มาท,์ หมีพลู และเพื่อนๆ

ตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน และยังโซนกจิกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time 

Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาทดสินีย ์พบเรื่องราวของสโนว์ ไวท ์ผ่านจอภาพ

แบบสามมติ ิหรือ “AlIce in Wonderland Maze” เป็นทางเดนิผ่านเขาวงกตเพื่อเขา้ไปเจอตวั



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ละครจาก Alice in Wonderland  และเครือ่งเล่นไฮไลทข์องโซนนี้ก็คอื “Seven Dwarfs Mine 

Train” น่ังรถไฟเขา้เหมอืงแร่ไปกบัคนแคระทัง้ 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสยีว 

 

** อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการ

เลน่เครือ่งเลน่ของทา่น ** 

 

หมายเหตุ : เพือ่ผลประโยชนข์องลูกทวัรเ์ป็นส าคญั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงรายการเทีย่วดสินยีแ์ลนด ์กรณีทีต่รงวนัเสารห์รอือาทติย ์เนือ่งจากจะมี

นกัทอ่งเทีย่วคอ่นขา้งมาก และในสว่นของวนัธรรมดาการเลน่เครือ่งเลน่ในแตล่ะโซนน ัน้ก็

ข ึน้อยูก่บัการจดัเวลาของลูกคา้เองเป็นส าคญั อาจท าใหไ้มส่ามารถเลน่เครือ่งเลน่ไดต้ามที่

หวงัไว ้

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางออกจาก สวนสนกุเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์

พกั  โรงแรม GRACE SELECT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว    
 
วนัทีห่า้      ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง-กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

 

03.00 น. สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง (8)  

06.50 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 761 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง 25 นาท)ี 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่ง) 

10.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

 

หมายเหต ุ:    ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง  ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้น

ผา้ไหม, รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) , รา้นหยก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์

ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้

หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวาม

ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

** ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 7,888 บาท  

ยกเวน้ชว่งสงกรานต ์ ราคา 10,888 ** 

** เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีนบัจากวนัเดนิทาง ขออนญุาตเิก็บคา่ทวัรเ์พิม่ 

3,000 บาทตอ่ทา่น ** 
 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,888.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ และวซีา่ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทาง

ไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้)   
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพ ิม่ ทา่นละ 2,000 บาท** 

× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ทา่น  สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์่านละ 

400 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กช าระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
× คา่ท าวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่ม่ไดร้ับการยกเวน้ยืน่วซีา่หมู่คณะ ลกูคา้ตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษัิท

ฯไม่สามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิเ์ก็บเพิม่ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 
× คา่วซีา่จนีส าหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

 
เดนิทางขึน้ต ่า 25 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน สว่นทีเ่หลอื  

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 
 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

5. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

6. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

9. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

10. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม

แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

11. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน

การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 
เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊  (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!!) 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ 

ตอ้งมหีนา้ว่าง อย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้ บรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฎเิสธการเดนิทางของท่าน ** โดยท่านถ่ายรูป หรอื 
สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีูปท่าน) แบบเต็มหนา้ รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน 
ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดี เขยีนลงบนหนา้หนงัสอืเดนิทางโดยเด็ดขาด **  

(หมายเหตุ : หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุดใดๆ ทัง้สิน้ ถา้เกดิการช ารุด เจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืง จะปฎเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได ้

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รูปถ่ายส ีหนา้ตรง เห็นใบหู หา้มใส่เส ือ้ขาว หา้มใส่เครือ่งประดบั พืน้หลงัสขีาวเท่าน ัน้ 
สามารถใชโ้ทรศพัทม์อืถอืถา่ยไดแ้ละสง่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างไลน ์(ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   

 หนงัสอืเดนิทางเล่มจรงิ ตอ้งมีหนา้ว่าง อย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวีซา่และตราเขา้-

ออก ลูกคา้ถือไปทีส่นามบนิเอง ณ วันเดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเล่มทึส่่งชือ่ใหท้าง
บรษิทัท าวซีา่เทา่น ัน้) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           รปูถา่ยวางคูก่บัพาสปอรต์ 

 

  พาสปอรต์ตอ้งถา่ยใหต้ดิท ัง้ 2 หนา้ แบบตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทวัร.์............................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ ............................................................................................................... ............. 

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

 

 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

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

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


