
  
 

          
 
 

 

 

   

  

 

1 

 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 15975 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 
 

 
 

โปรโมชั่นนี้ ใช้วีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่านั้น หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว 

วีซ่ากรุ๊ปของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองจีน 

และวีซ่าในเล่มของท่านจะถูกใช้งานทันที 

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบวีซ่าติดเล่มของท่าน 

หากท่านต้องไปท าใหม่ทุกกรณี 
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Period ADL SGL บวกเพ่ิมเดก็0-18ปี Size Flight

01-05 พฤศจกิายน 2562 (ศ-อ) 8,998 4,000 2,500 20 CZ
03-07 พฤศจกิายน 2562 (อา-พฤ) 7,997 4,000 2,500 40 CZ
08-12 พฤศจกิายน 2562 (ศ-อ) 8,998 4,000 2,500 20 CZ

10-14 พฤศจกิายน 2562 (อา-พฤ) 7,997 4,000 2,500 20 CZ
15-19 พฤศจกิายน 2562 (ศ-อ) 8,998 4,000 2,500 20 CZ

17-21 พฤศจกิายน 2562 (อา-พฤ) 7,997 4,000 2,500 20 CZ
22-26 พฤศจกิายน 2562 (ศ-อ) 8,998 4,000 2,500 20 CZ

24-28 พฤศจกิายน 2562 (อา-พฤ) 7,997 4,000 2,500 20 CZ
29 พฤศจกิายน - 03 ธันวาคม (ศ-อ) 8,998 4,000 2,500 20 CZ

***กรณุาสอบถามทีน่ั่งก่อนการจองทกุครัง้***  
 

เซีย่งไฮ ้  ดสินยีแ์ลนด ์ ซูโจว 5 วนั  

เต็มอิม่จใุจยอ้นวยัเด็ก “ สวนสนุกดสินยีแ์ลนดเ์ซีย่งไฮ ้” 

ซูโจว เมอืงแหง่สาวงาม . . . ลอ่งเรอืเมอืงน า้โบราณจูเจยีเจีย่ว  

นมสัการเจา้แมก่วนอมิพนักร ณ วดัหลงหวั วดัเกา่แกเ่ซีย่งไฮ ้

★ ชมตกึสตารบ์คัทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก . . คอกาแฟหา้มพลาด ★ 

ชอ้ปป้ิงไฮเทค  “HeMa Fresh”  ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตดจิทิลั  l ชม หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้

เดนิทางโดยสายการบนิไชนา่เซาสเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์(CZ)  

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานี้ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขับรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ , คา่วซีา่ 1,650 บาท 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมู ิ 
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23.00 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู10  เคานเ์ตอร ์U 

สายการบนิ China Southern Airlines (CZ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร   

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิผู่ตง – เซีย่งไฮ ้– วดัหลงหวั – รา้นบวัหมิะ – เมอืงซูโจว – เมอืง

โบราณจเูจยีเจ ีย่ว – รา้นหยก – หาดไวท่าน(หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮ)้ – ตกึสตารบ์คัใหญท่ีสุ่ดในโลก  

01.55 น.   เดนิทางสู ่เซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ China Southern Airlines เทีย่วบนิที ่CZ8320 

06.55 น. ถงึสนามบนิผู่ตง เซีย่งไฮ ้ เมอืงเซีย่งไฮ ้ "นครปารสีแห่งตะวันออก" ถูกจัดใหอ้ยู่ในกลุ่มมหานครไฮโซอันดับ 

5 ของโลก รองจาก กรุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี นวิยอรก์ ลอนดอน และ ปารสี รูปแบบการปกครองของมหานครช่างไห่

จัดอยู่ในกลุม่เมอืงทีข่ ึน้ตรงตอ่รัฐบาลกลาง ซึง่ไม่ขึน้ต่อมณฑลใด ๆ ทัง้ส ิน้ และปัจจุบันประเทศจีนมีเมืองที่มี

รูปแบบการปกครองลกัษณะน้ีทัง้ สิน้ 4 เมอืงดว้ยกนั ไดแ้ก ่ปักกิง่ เซีย่งไฮ ้เทยีนจนิและฉงชิง่ มหานครช่างไห่ 

ปัจจุบันนับเป็นเมอืงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีน 

เป็นเมืองศูนยก์ลางความเจริญในดา้นต่างๆ ของภูมภิาค ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การเงิน การลงทุน 

รวมถงึ ดา้นแฟชัน่ และการท่องเที่ยว โดยการผลักดันของรัฐบาลซึง่ใหน้ครเซีย่งไฮก้า้วขึน้เป็นผูน้ า และเป็น

ศนูยก์ลางดา้นเศรษฐกจิในภูมภิาคเอเชยี เซีย่งไฮจ้งึนับเป็นความภูมใิจของชาวจีน โดยเฉพาะชาวเมืองซึง่ถือ

กนัวา่เมอืงของตนเป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ ในดา้นความกา้วหนา้และทันสมัย   น าท่านผ่านการตรวจคน

เขา้เมอืง,ดา่นศลุกากรและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.)  

 น าท่านเขา้สู ่วัดหลงหัวซือ่(Longhua Temple) วัดที่เก่าแก่ที่สุดตัง้อยู่ทาง

ตอนใตข้องมหานครเซีย่งไฮ ้สมัยสามก๊ก เมื่อปี 242 ซุนกวนตอ้งการสรา้ง

วัดแห่งน้ีขึน้เพื่ออุทศิใหก้ับมารดาผูล้่วงลับใชช้ือ่วัดว่า “วัดเซยีนซือ่” และ

ตอ่มาไดจ้งึไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นวดัหลงหัว วดัหลงหัวถูกท าลายในสมัยราชวงศ์

ถังและถูกสรา้งขึน้ใหม่ในสมัยราชวงศซ์่งเหนือเมื่อปี 977 ต่อมาในสมัย

ราชวงศซ์่งมีการเปลีย่นชือ่เป็นวัด “กงเซยีง” (Kong Xiang Temple) แต่ก็

เปลีย่นกลบัมาใชช้ือ่วดัหลงหัวอกีครัง้ในสมัยจักรพรรดวิ่านลีแ่ห่งราชวงศห์มงิ ภายในวัดมีวหิารเจ็ดหลัง วหิาร

ใหญ่มพีระศรศีากยมุณี วหิารพระเมตไตรย หรือ วหิารเจา้แม่กวนอมิที่มีองคเ์จา้แม่กวนอมิพันกร รายลอ้มดว้ย

พระพุทธรูปสทีอง 500 องค ์อสิระขอพรตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย    น าท่านเดนิทางสู่ รา้นนวดเทา้ 

ผ่อนคลายความเมื่อยลา้กับการแช่เทา้ดว้ยสมุนไพรจีนและรับฟังสรรพคุณ 

“บัวหมิะ” ยาสามัญประจ าบา้นของจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้

ตามอธัยาศยั 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว(Suzhou) เมืองที่มีความสวยงามดว้ย

ทัศนียภาพธรรมชาตไิม่นอ้ยไปกวา่หังโจวดว้ยสวนและคลองสายนอ้ยใหญ่มี

https://global.csair.com/LA/TH/Home
http://bit.ly/2NMk5YE
https://global.csair.com/LA/TH/Home
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ความงามเป็นเอกลกัษณแ์ห่งหนึง่ทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกว่า 2,500  ปีถือเป็นเมืองพี่เมืองนอ้งกับเมือง

หังโจวและไดร้ับสมญาวา่ “เมอืงแห่งสาวงามและตน้ฉบับการจัดสวนของจนี” ใหท้่านไดช้มววิสองขา้งทางพรอ้ม

พักผ่อนบนรถ 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจูเจียเจียว(Zhujiajiao) ซึง่ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของเซีย่งไฮ ้รมิฝ่ังทะเลสาบ

ดืน้  ซาน และอยู่ระหวา่งมณฑลเจ๋อเจยีงกบัมณฑลเจยีงซ ูเป็นต าบลน ้าแห่งวฒันธรรมโบราณ ตดิอนัดบัหนึง่ใน

สีท่ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัในบรรดาต าบลน ้าของเมอืงเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ไดช้ือ่วา่เป็นไขมุ่กใตแ้ม่น ้าแยงซเีกยีง ปัจจุบันที่

ยังคงด ารงวถิชีวีติ และความเป็นอยู่แบบดัง้เดมิเอาไว ้แมว้า่รอบขา้งของชุมชนความเจรญิแผ่ขยายอยู่รอบดา้น 

แตท่วา่ชมุชนรมิน ้าของชายแดนเมอืงเซีย่งไฮแ้ห่งน้ียังคงเสน่หม์นขลังของรูปแบบบา้นเรือน ซึง่ภายในเมืองมี

ส ิง่ก่อสรา้งทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศห์มงิและราชวงศซ์งิอยู่มากมาย น าท่านล่องเรือชมบา้นเมืองจู

เจยีเจีย่ว ชมทัศนียภาพทีส่วยงามทีย่ังคงความดัง้เดมิของเมอืงเอาไว ้

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเขา้ชม รา้นหยก ฟังบรรยายสรรพคณุของหยก เลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ภายในรา้น จนถงึเวลาอนัสมควร 

น าท่านสู่บริเวณ  เขตหาดไว่ทัน หรือ หาดเจา้พ่อเซี่ยงไฮ ้ตัง้อยู่บนฝ่ัง

ตะวนัตกของแม่น ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตร เป็นเขต

สถาปัตยกรรมที่ไดช้ือ่ว่า “ พพิธิภัณฑส์ิง่ก่อสรา้งหมื่นปีแห่งชาตจิีน ” ถือ 

เป็นสญัลกัษณท์ีโ่ดดเดน่ของนครเซีย่งไฮ ้ อกีทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้น

การเงนิการธนาคารทีส่ าคญัแห่งหนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวท่ันเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมที่

หลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-

ตะวันตก เป็นที่ตัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาต ิ

เป็นตน้ บรเิวณเขตวา่ยทานแห่งน้ีท่านจะสามารถมองเห็น หอไขมุ่ก 

น าท่านสู่ ตกึสตารบ์ัค (Starbucks Reserve Roastery Shanghai) สาขาใหญ่ที่สุด

ในโลก ณ มหานครเซีย่งไฮ ้อยู่บนอาคาร 2 ชัน้ พื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร พรอ้ม

พนักงานกว่า 400 คน ใหญ่กว่าสาขาปกตถิงึ 300 เท่าดา้นบนของรา้นตกแต่งดว้ย

แผ่นไมรู้ปหกเหลี่ยม ดว้ยงานแฮนดเ์มดจ านวน 10,000 แผ่น  ชมถังคั่วกาแฟ

ทองเหลอืงขนาด 40 ตนั สงูเท่าตกึ 2 ชัน้ ประดบัประดาดว้ยแผ่นตราประทับแบบจีน

โบราณมากกว่า 1,000 แผ่นมีบาร์จบิกาแฟที่ยาวที่สุดในโลกที่ยาวถงึ 88 ฟุต มี

เครือ่งดืม่มากกวา่ 100 ชนดิ รวมไปถงึเครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขาน้ีแห่งเดยีว มเีบเกอรี่ที่ท าสดๆใหม่ๆมากกว่า 80 

ชนดิและพบกบัเทคโนโลยทีีท่ันสมัย เทคโนโลย ีAR (Augmented Reality การผสานโลกความเป็นจรงิเขา้กับ

โลกเสมอืน) ส่องมือถือไปตรงไหนก็จะมีขอ้มูลออกมา สรา้งความสนุกสนานใหก้ับลูกคา้ที่เขา้มาใชบ้รกิารอกี

ดว้ย. 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

   น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั NEW KNIGHT ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัสาม เซีย่งไฮ ้– รา้นผา้ไหม – รา้นชา – ตลาดเถาเป่าเฉิง – เหอหม่า เฟรช(ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตดจิทิลั) – 

★Option ขึน้ตกึเซีย่งไฮเ้วลิดไ์ฟแนนเชยีลเซ็นเตอร(์SWFC) – ★Option ลอ่งเรอืแมน่ า้หวงผู ่

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าท่านแวะชม รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากไหม เชน่ ผา้

ห่ม เสือ้ผา้ ฯลฯ  น าท่านเขา้สู ่รา้นชา ฟังค าสรรพคุณอันลอืชือ่ของใบชาที่มีชือ่เสยีงของเมืองจีน และใหท้่าน

ชมิชาทีม่รีสชาตแิละสรรพคณุทีแ่ตกตา่งกนัออกไป เชน่ บ ารุงสายตา,ลดไขมันในเสน้เลอืด ฯลฯ   

  จากนั้น ให ้ท่ านได จุ้ ใจ กับการซื้อสินค า้ที่  ช อ้ป ป้ิ ง ตลาด เถ าเ ป่ า เฉิ ง 

(TAOBAOCHENG) เป็นตลาดทีข่ายของบนอาคาร 5 ชัน้ ขายสนิคา้ก๊อปเกรด A, 

B มีทัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ กางเกง สนิคา้แฟชั่น แมก้ระทั่งของอเิล็คโทรนิคต่างๆ

มากมาย อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านพบกับการจับจ่ายรูปแบบใหม่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตดจิทิัล เหอหม่า เฟรช 

(Hema Fresh) สะดวกสบายกบัการชอ้ปป้ิงรูปแบบใหม่ ชอ้ปป้ิงง่ายๆ ไม่ตอ้งพก

เงนิสด โดยแนวคดิของเจา้พ่อนักคดิ “อาลบีาบา” ทีเ่ปลีย่นการใชจ้่ายดว้ยเงนิสด

ใหง้่ายขึน้โดยการจ่ายผ่านแอปพลเิคชั่น อาลเีพย(์Alipay)ทางมือถือ นอกจากน้ี

ท่านยังสามารถชอ้ปป้ิงในรูปแบบออนไลน์ไดอ้ีกดว้ย มีบริการส่งของถึงบา้น  

ปัจจุบันซุปเปอรม์ารเ์ก็ตดจิทิัลมีมากกว่า 100 สาขาทั่วทัง้ประเทศจีน ดว้ยการ

จับจ่ายทีส่ะดวกสบายท าใหซ้ปุเปอรม์ารเ์ก็ตมีการเตบิโตอย่างกา้วกระโดด อสิระท่านเดนิเที่ยวชมซุปเปอรม์าร์

เก็ตดจิทิัลตามอธัยาศยั  

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

★ OPTION  ขึน้ตกึเซีย่งไฮเ้วลิดไ์ฟแนนเชยีลเซ็นเตอร ์(SWFC) ชัน้ 100 ตกึ SWFC เป็นตกึที่สูงที่สุด

ของประเทศจีน มีความสูงถงึ 492 เมตร มีทัง้หมด 101 ชัน้และมีพื้นที่ 381,600 ตาราง

เมตร อยู่ในเขตผู่ตง ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์รอบมหานครเซีย่งไฮ ้เก็บภาพววิและตกึที่มี

รูปร่างแปลกตาตามอัธยาศัย (ค่าขึ้นตกึ1,200 บาท ไม่รวมในค่าทัวร์ จองและจ่ายค่า

ออพชัน่พรอ้มคา่ทัวรไ์ดเ้ลยคะ่) 

★ OPTION  ลอ่งเรอืแม่น ้าหวงผู่ แม่น ้าสายส าคญัของเซีย่งไฮ ้เป็นอกีกจิกรรมหนึง่ทีผู่ม้าเยอืนเซีย่งไฮไ้ม่ควรพลาด ท่านจะ

ไดส้มัผัสกบัทัศนียภาพของมหานครเซีย่งไฮใ้นเวลากลางคนื ซึง่มกีารประดบัไฟอย่างงดงามยิง่นัก (คา่ลอ่งเรอื

1,200 บาทไม่รวมในคา่ทัวร ์จองและจ่ายคา่ออพชัน่พรอ้มคา่ทัวรไ์ดเ้ลยคะ่) 

***หากซือ้ทัง้2ออพชัน่ ราคาพเิศษเพยีง 2,000 บาท*** 

   น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั NEW KNIGHT ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่ เซีย่งไฮ ้– ★Option สวนสนุกเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

★ OPTION สวนสนุกดสินียแ์ลนด ์(Shanghai Disneyland Park) (ค่าออฟชั่นเขา้สวน

สนุกท่านละ 500.- บาท จองและจ่ายคา่ออพชัน่พรอ้มคา่ทัวรไ์ดเ้ลยคะ)เป็น

สวนสนุกที่ตัง้อยู่ที่ผู่ตง เมืองเซีย่งไฮ ้สาธารณรัฐประชาชนจีน สวนสนุกใน

เซีย่งไฮด้สินียร์สีอรต์ด าเนนิการโดยบรษัิทวอลตด์สินียพ์ารก์, เอ็กซพ์ีเรียนซ์

แอนดค์อนซูเมอรโ์ปรดักสแ์ละเซีย่งไฮเ้ชนดกิรุ๊ป  ผ่านการลงทุนของบรษัิท

เดอะวอลตด์สินียแ์ละเซีย่งไฮเ้ชนดกิรุ๊ป  โดยเริม่ก่อสรา้งเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554  เปิดใหบ้รกิารเมื่อ

วนัที ่16 มถิุนายน พ.ศ. 2559  ซึง่ใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการก่อสรา้ง โดยใชง้บทัง้สิน้ราว 5.5 พันลา้นเหรียญ

สหรัฐฯหรือราว 180,000 ลา้นบาท เซีย่งไฮด้สินียแ์ลนด ์ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลก รองจากดสินียแ์ลนดใ์น

ออรแ์ลนโด รัฐฟลอรดิาอเมรกิาและเป็นสวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์ห่งที่ 3 ในเอเชยี ภายในสวนสนุกยังมีแหล่งช ้

อปป้ิง,รา้นอาหาร,โรงแรมและโซนของสวนสนุกใหท้่านไดเ้ลอืกเล่นกจิกรรม *DISNEY TOWN โซนแรกก่อน

เขา้สวนสนุก ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร,รา้นจ าหน่ายของที่ระลกึต่างๆ *MICKEY AVENUE โซนนี้จะเป็น

โซนขายของที่ระลกึกับรา้นอาหารและก็จะมีส ่วนของที่ฉายหนังการต์ ูนสัน้ของมกิกีเ้มา้ส ์เหมาะกับการ

ถ่ายรูปและน่ังพักผ่อนภายในสวนสนุก *ADVENTURE ISLE ดนิแดนใหก้ารผจญภัยที่จะท าใหนั้กท่องเที่ยว

ไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับบรรยากาศหุบเขาลกึลับในยุคดกึด าบรรพ ์ ‘Casmp Discovery’พรอ้มเชญิชวนใหร้่วมเดนิ

ส ารวจดนิแดนที่แฝงไปดว้ยปรศินาและความลกึลับ และลงเรือเขา้ไปสู่ ‘Roaring Rapids’ อุโมงคถ์ ้าปรศินา

ในช่องเขารอวรร์ิง่ ซ ึง่เป็นที่อยู่ของจระเขย้ักษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็นเครื่อง

เล่นแนว 4D จะพาเราบนิชมธรรมชาตแิละสิง่ก่อสรา้งต่างๆทั่วโลก *TOMORROW LAND อกีหนึ่งไฮโลท์

เด่นของสวนสนุกดสินีย ์ที่มักจะสรา้งโลกแห่งอนาคต เพื่อสรา้งจตินาการใหก้ับเด็กๆ พรอ้มกับดไีซน์เครื่อง

เล่นสุดล ้าใหเ้ขา้กับคอนเซ็ปต ์ส าหรับที ่ดสินียแ์ลนดแ์ห่งใหม่นี้ เปิดตัวเครื ่องเล่นที ่ม ีจากวดิโีอเกมและ

ภาพยนตรไ์ซไฟชือ่ดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไวว้ ่า “Lightcycle 

Power Run” เป็นหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตลีังกาส าหรับเซีย่งไฮ ้ดสีนียแ์ลนดท์ี่หา้มพลาด หรือจะเอาใจ

สาวก Star War อย่าง “Star Wars Lauch Bay” ไดถ้่ายรูปกับ Darth Vader ตัวเป็นๆ *GARDENS OF 

IMAGINATION มีจุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมของจีน ส่งเสรมิเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้ได ้

อย่างเต็มที่ สวนที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน ้าชาที่

พักผ่อนหย่อนใจที่งดงามอย่างลงตัว อกีทัง้ยังมีสวนที่เลอืกตัวละครสัตวข์องดสินีย ์ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 

นักกษัตรยิ ์ตามแบบปฏทินิจีน มี 2 เครื่องเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได ้ผูใ้หญ่เล่นด ีคอื Fantasia Carousel(มา้

หมุน) กับ Dumbo The Fluing Elephant *TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลัด เนรมติฉากจากภาพยนตร์

ชือ่ดัง The Pirates of the Caribbean กลายเป็นเครื่องเล่นและการแสดงโชวส์ุดตระการตา ที่หาชมไดแ้ค่

เพียงที่ เซีย่งไฮ ้เท่านัน้ จ าลองฉากต่างๆ รมิทะเล เครื่องเล่นไฮไลทค์อื Pirates of the Caribbean – 

Battle for the Sunken Treasure เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเราน่ังเรือพจญภัยไปกับต่อสูข้องเรือ Black 

Pearl กับ Flying Dutchman นอกจากน้ียังมีเครื่องเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s 

Revenge’  *FANTASY LAND สนุกก ับเม ืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตัง้ของปราสาทดสินีย ์ที ่ม ีชือ่ว ่า 

“Enchanted Stourybook Castle” ท่านจะไดพ้บกับโชวอ์ันยิง่ใหญ่ตระการตาและตัวการต์ูนที่ท่านชืน่ชอบ 

อาทเิช่น สโนวไ์วท,์ เจา้หญงินิทรา, ซนิเดอเรล่า, มกิกีเ้มาท ,์ หมีพลู และเพื่อนๆตัวการต์ูนอันเป็นที่ใฝ่ฝัน

ของทุกคน และยังโซนกจิกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภัยภายใน

ปราสาทดสินีย ์พบเรื่องราวของสโนว ์ไวท ์ผ่านจอภาพแบบสามมติ ิหรือ “AlIce in Wonderland Maze” 

เป็นทางเดนิผ่านเขาวงกตเพื่อเขา้ไปเจอตัวละครจาก Alice inWonderland  และเครื่องเล่นไฮไลทข์อง

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%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/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
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โซนนี้ก็คอื “Seven Dwarfs Mine Train” น่ังรถไฟเขา้เหมืองแร่ไปกับคนแคระทัง้ 7 ชวนใหส้นุกและ

หวาดเสยีว  (อสิระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย) *ในทุกวนัของสวนสนุกเซีย่งไฮท้่านจะไดพ้บ

กับขบวนพาเหรดที่ยิง่ใหญ่จะมาทักทายทุกท่าน พรอ้มโชวค์วามน่ารักสดใสใหท้่านไดช้มในช่วงเวลา 12.00 

และ 15.30 น. ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิสนุกสนาน จนถงึเวลาอนัสมควร จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเซีย่งไฮ ้

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิข ึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครื่องกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

21.10 น.   เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ China Southern Airlines เทีย่วบนิที ่CZ8319 

  

วนัทีห่า้  สนามบนิสุวรรณภมู ิ

00.55 น.  ถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจในบรกิาร............... 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรณุาอา่นรายการและเง ือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิ

ตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ ร่วมกับการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสัมพันธ์สนิคา้พื้นเมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไป

ไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขม่กุ, รา้นชา, รา้นนวดเทา้ เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย 

เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กับ

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆทัง้ส ิน้ 

https://global.csair.com/LA/TH/Home
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุน
รายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 
× คา่วซีา่ ทา่นละ 1,650 บาท วซีา่หมูค่ณะ (ส าหรบัคนไทย) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง
เรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป 
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงื่อนไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเท ีย่วทรปิใด, 

วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหาย

อนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
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โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไมม่ั่นใจโปรด
สอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง
ดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซา่  แต่หากทาง
นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะ
ใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้น
การจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่
เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบิน 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับราคา
ค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลงิ ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบั
เทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1.กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร 
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบ
เทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2.สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ
เทา่นัน้  
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