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รหัสโปรแกรม : 16124 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
Period ADL SGL บวกเพ่ิมเด็ก0-18ป ี Size Flight 

04 - 09 พฤศจิกายน 2562 12,921 4,000 2,500 40 CZ 
11 - 16 พฤศจิกายน 2562 12,921 4,000 2,500 20 CZ 
18 - 23 พฤศจิกายน 2562 12,921 4,000 2,500 40 CZ 
25 - 30 พฤศจิกายน 2562 12,921 4,000 2,500 20 CZ 
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โปรโมชั่นนี้ ใช้วีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่านั้น หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว  

วีซ่ากรุ๊ปของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจีน  
และวีซ่าในเล่มของท่านจะถูกใช้งานทันที 

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบวีซ่าติดเล่มของท่าน 
หากท่านต้องไปท าใหม่ทุกกรณี 

 

เซีย่งไฮ ้  ดสินยีแ์ลนด ์ ซูโจว 6 วนั 3 คนื  
เต็มอิม่จใุจยอ้นวยัเด็ก “ สวนสนกุดสินยีแ์ลนดเ์ซีย่งไฮ ้” 

ซูโจว เมอืงแหง่สาวงาม . . . ลอ่งเรอืเมอืงน า้โบราณจเูจยีเจีย่ว  

นมสัการเจา้แมก่วนอมิพนักร ณ วดัหลงหวั วดัเกา่แกเ่ซีย่งไฮ ้

“HeMa Fresh”  ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตดจิทิลั  l หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้l ตกึสตารบ์คัทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก 

เดนิทางโดยสายการบนิไชนา่เซาสเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์(CZ) 

 เอกสารยืน่วซีา่ หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้!!!) 

ตวัอยา่ง การเรยีกเอกสารอยูห่นา้สดุทา้ยของโปรแกรม 

 

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

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

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 

https://global.csair.com/LA/TH/Home
http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิผูต่ง – เซีย่งไฮ ้– ★ Option สวนสนกุเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์★ 

02.30 น.   เดนิทางสู ่เซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ China Southern Airlines เทีย่วบนิที ่CZ8464  

06.55 น. ถงึสนามบนิผูต่ง เซีย่งไฮ ้ เมอืงเซีย่งไฮ ้ "นครปารสีแหง่ตะวันออก" ถกูจัดใหอ้ยูใ่นกลุม่มหานครไฮโซอนัดับ 

5 ของโลก รองจาก กรงุวอชงิตัน ด.ีซ.ี นวิยอรก์ ลอนดอน และ ปารสี รปูแบบการปกครองของมหานครชา่งไห่

จัดอยูใ่นกลุม่เมอืงทีข่ ึน้ตรงตอ่รัฐบาลกลาง ซึง่ไมข่ ึน้ตอ่มณฑลใด ๆ ทัง้ส ิน้ และปัจจบุนัประเทศจนีมเีมอืงทีม่ี

รปูแบบการปกครองลักษณะนีท้ัง้ ส ิน้ 4 เมอืงดว้ยกนั ไดแ้ก ่ปักกิง่ เซีย่งไฮ ้เทยีนจนิและฉงชิง่ มหานครชา่งไห ่

ปัจจบุนันับเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุเมอืงหนึง่ของโลก และมปีระชากรมากเป็นอนัดับหนึง่ของประเทศจนี 

เป็นเมอืงศนูยก์ลางความเจรญิในดา้นตา่งๆ ของภมูภิาค ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การเงนิ การลงทนุ 

รวมถงึ ดา้นแฟชัน่ และการทอ่งเทีย่ว โดยการผลกัดันของรัฐบาลซึง่ใหน้ครเซีย่งไฮก้า้วขึน้เป็นผูน้ า และเป็น

ศนูยก์ลางดา้นเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเชยี เซีย่งไฮจ้งึนับเป็นความภมูใิจของชาวจนี โดยเฉพาะชาวเมอืงซึง่ถอื

กนัวา่เมอืงของตนเป็นสญัลกัษณ์ของจนียคุใหม ่ในดา้นความกา้วหนา้และทันสมยั   น าทา่นผา่นการตรวจคน

เขา้เมอืง,ดา่นศลุกากรและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.)  

★ OPTION สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์(Shanghai Disneyland Park) (ค่าออฟชัน่เข้า
สวนสนุกท่านละ 1,500.- บาท จองและจ่ายค่า
ออพชั่นพร้อมคา่ทวัร์ได้เลยคะ) เป็นสวนสนุกทีต่ัง้อยูท่ีผู่่
ตง เมอืงเซีย่งไฮ ้สาธารณรัฐประชาชนจนี สวนสนุกในเซีย่งไฮด้สินยีร์สีอรต์

ด าเนนิการโดยบรษัิทวอลตด์สินยีพ์ารก์, เอ็กซพ์เีรยีนซแ์อนดค์อนซเูมอรโ์ปร

ดักสแ์ละเซีย่งไฮเ้ชนดกิรุ๊ป  ผา่นการลงทนุของบรษัิทเดอะวอลตด์สินยีแ์ละ

เซีย่งไฮเ้ชนดกิรุ๊ป  โดยเริม่กอ่สรา้งเมือ่วันที ่8 เมษายน พ.ศ. 2554  เปิด

ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่16 มถินุายน พ.ศ. 2559  ซึง่ใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการ

ก่อสรา้ง โดยใชง้บทัง้สิน้ราว 5.5 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯหรอืราว 

180,000 ลา้นบาท เซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์ใหญเ่ป็นอนัดบั2ของโลก รอง

จากดสินียแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รัฐฟลอรดิาอเมรกิาและเป็นสวน

สนุกดสินียแ์ลนดแ์ห่งที ่3 ในเอเชยี ภายในสวนสนุกยงัมแีหลง่ชอ้ปป้ิง,รา้นอาหาร,โรงแรมและโซนของสวน

สนุกใหท้า่นไดเ้ลอืกเลน่กจิกรรม *DISNEY TOWN โซนแรกก่อนเขา้สวนสนุก ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร,

รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึต่างๆ *MICKEY AVENUE โซนนี้จะเป็นโซนขายของที่ระลกึกับรา้นอาหารและก็จะ

มสี่วนของทีฉ่ายหนังการต์ูนสัน้ของมกิกีเ้มา้ส ์เหมาะกับการถ่ายรูปและน่ังพักผ่อนภายในสวนสนุก 

*ADVENTURE ISLE ดนิแดนใหก้ารผจญภัยทีจ่ะท าใหนั้กท่องเทีย่วไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับบรรยากาศหุบเขา

ลกึลับในยุคดกึด าบรรพ ์‘Casmp Discovery’พรอ้มเชญิชวนใหร้่วมเดนิส ารวจดนิแดนทีแ่ฝงไปดว้ยปรศินา

และความลกึลับ และลงเรอืเขา้ไปสู่ ‘Roaring Rapids’ อุโมงคถ์ ้าปรศินาในชอ่งเขารอวรร์ิง่ ซ ึง่เป็นทีอ่ยู่

ของจระเขย้ักษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็นเครือ่งเล่นแนว 4D จะพาเราบนิชม

ธรรมชาตแิละสิง่กอ่สรา้งต่างๆทั่วโลก *TOMORROW LAND อกีหนึง่ไฮโลทเ์ด่นของสวนสนุกดสินีย ์ที่

มักจะสรา้งโลกแห่งอนาคต เพือ่สรา้งจตินาการใหก้ับเด็กๆ พรอ้มกับดไีซน์เครือ่งเล่นสุดล ้าใหเ้ขา้กับคอน

เซ็ปต ์ส าหรับทีด่สินียแ์ลนดแ์ห่งใหม่นี้ เปิดตัวเครือ่งเล่นทีม่จีากวดิโีอเกมและภาพยนตรไ์ซไฟชือ่ดัง Tron 

รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ทีถู่กขนานนามไวว้่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึง่สุดยอด

รถไฟเหาะตลีังกาส าหรับเซีย่งไฮ ้ดสีนียแ์ลนดท์ีห่า้มพลาด หรอืจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star 

Wars Lauch Bay” ไดถ้่ายรูปกับ Darth Vader ตัวเป็นๆ *GARDENS OF IMAGINATION มจีุดเด่นเรือ่ง

วัฒนธรรมของจนี ส่งเสรมิเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้ไดอ้ย่างเต็มที ่สวนทีต่ัง้อยู่ไม่ไกล

จากปราสาทเทพนยิาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน ้าชาทีพ่ักผ่อนหย่อนใจทีง่ดงามอย่างลง

ตัว อกีทัง้ยังมสีวนทีเ่ลอืกตัวละครสัตวข์องดสินีย ์ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตรยิ ์ตามแบบปฏทินิจนี ม ี2 

เครือ่งเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได ้ผูใ้หญ่เล่นด ีคอื Fantasia Carousel(มา้หมุน) กับ Dumbo The Fluing 

Elephant *TREASURE COVE เป็นธมีโจรสลัด เนรมติฉากจากภาพยนตรช์ือ่ดัง The Pirates of the 

Caribbean กลายเป็นเครือ่งเล่นและการแสดงโชวส์ดุตระการตา ทีห่าชมไดแ้ค่เพยีงที่ เซีย่งไฮ ้เท่านัน้ 

จ าลองฉากต่างๆ รมิทะเล เครือ่งเล่นไฮไลทค์อื Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken 

Treasure เป็นเครือ่งเล่นแนว 4D จะพาเราน่ังเรอืพจญภัยไปกับต่อสูข้องเรอื Black Pearl กับ Flying 

Dutchman นอกจากนี้ยังมเีครือ่งเล่นมากมาย เชน่ ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’  

*FANTASY LAND สนุกกับเมอืงเทพนยิาย เป็นโซนทีต่ัง้ของปราสาทดสินีย ์ทีม่ชี ือ่ว่า “Enchanted 

Stourybook Castle” ท่านจะไดพ้บกับโชวอ์ันยิง่ใหญ่ตระการตาและตัวการต์ูนทีท่่านชืน่ชอบ อาทเิชน่ 

สโนวไ์วท,์ เจา้หญงินทิรา, ซนิเดอเรล่า, มกิกีเ้มาท,์ หมพีลู และเพือ่นๆตัวการต์ูนอันเป็นทีใ่ฝ่ฝันของทุกคน 

https://global.csair.com/LA/TH/Home
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%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/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
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และยังโซนกจิกรรมอย่างเชน่ “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาทดสินีย ์

พบเรือ่งราวของสโนว ์ไวท ์ผ่านจอภาพแบบสามมติ ิหรอื “AlIce in Wonderland Maze” เป็นทางเดนิผ่าน

เขาวงกตเพือ่เขา้ไปเจอตัวละครจาก Alice inWonderland  และเครือ่งเล่นไฮไลทข์องโซนนี้ก็คอื “Seven 

Dwarfs Mine Train” น่ังรถไฟเขา้เหมอืงแร่ไปกับคนแคระทัง้ 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสยีว  (อสิระอาหาร

กลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย) *ในทกุวันของสวนสนุกเซีย่งไฮท้า่นจะไดพ้บกบัขบวนพาเหรดที่

ย ิง่ใหญจ่ะมาทักทายทกุทา่น พรอ้มโชวค์วามน่ารักสดใสใหท้า่นไดช้มในชว่งเวลา 12.00 และ 15.30 น. ให ้

ทา่นไดเ้พลดิเพลนิสนุกสนาน จนถงึเวลาอนัสมควร *หมายเหต ุ: กรณีซือ้ออพชัน่สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์1,500 

บาทและโชวก์ายกรรม 500 บาท พเิศษ! จองและจา่ยพรอ้มกนัทัง้สองออพชัน่เพยีง 1,800 บาท. 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั NEW KNIGHT ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่าม เซีย่งไฮ ้– เมอืงซูโจว – เมอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว – ถนนนานกงิ – วดัหลงหวั – หาดไวท่าน(หาดเจา้

พอ่เซีย่งไฮ)้ – ตกึสตารบ์คัใหญท่ีส่ดุในโลก – ★ Option ขึน้ตกึเซีย่งไฮเ้วลิดไ์ฟแนนเชยีลเซ็นเตอร์

(SWFC) – ★ Option ลอ่งเรอืแมน่ า้หวงผู ่

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซโูจว(Suzhou) เมอืงทีม่คีวามสวยงามดว้ยทศันยีภาพธรรมชาตไิมน่อ้ยไปกวา่หังโจว

ดว้ยสวนและคลองสายนอ้ยใหญม่คีวามงามเป็นเอกลักษณ์แหง่หนึง่ทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกวา่ 

2,500  ปีถอืเป็นเมอืงพีเ่มอืงนอ้งกบัเมอืงหังโจวและไดรั้บสมญาวา่ “เมอืงแหง่สาวงามและตน้ฉบบัการจัดสวน

ของจนี” ใหท้า่นไดช้มววิสองขา้งทางพรอ้มพกัผอ่นบนรถ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจเูจยีเจยีว(Zhujiajiao) ซึง่ตัง้อยูท่างทศิ

ตะวันตกของเซีย่งไฮ ้รมิฝ่ังทะเลสาบดืน้  ซาน และอยูร่ะหวา่งมณฑลเจอ๋

เจยีงกบัมณฑลเจยีงซ ูเป็นต าบลน ้าแหง่วัฒนธรรมโบราณ ตดิอนัดับหนึง่ใน

สีท่ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังในบรรดาต าบลน ้าของเมอืงเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ไดช้ือ่วา่เป็น

ไขม่กุใตแ้มน่ ้าแยงซเีกยีง ปัจจบุนัทีย่งัคงด ารงวถิชีวีติ และความเป็นอยูแ่บบ

ดัง้เดมิเอาไว ้แมว้า่รอบขา้งของชมุชนความเจรญิแผข่ยายอยูร่อบดา้น แต่

ทวา่ชมุชนรมิน ้าของชายแดนเมอืงเซีย่งไฮแ้หง่นีย้งัคงเสน่หม์นขลังของ

รปูแบบบา้นเรอืน ซึง่ภายในเมอืงมสี ิง่กอ่สรา้งทางวัฒนธรรมโบราณของ

ราชวงศห์มงิและราชวงศซ์งิอยูม่ากมาย น าทา่นลอ่งเรอืชมบา้นเมอืงจู

เจยีเจีย่ว ชมทัศนยีภาพทีส่วยงามทีย่งัคงความดัง้เดมิของเมอืงเอาไว ้

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นสู ่ถนนนานกงิหรอืนานกงิลู ่(Nanjing Road) ถอืเป็นถนนสาย

เกา่แกข่องเมอืงเซีย่งไฮซ้ ึง่มคีวามยาวถงึ 5.5 กม. และยงัเป็นแหลง่ชอ้ป

ป้ิงทีท่ันสมยัและคกึคักมากทีส่ดุในบรรยากาศของถนนคนเดนิ มี

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่รา้นขายของแบรนดเ์นมทัง้ของแทแ้ละของ

เลยีนแบบ รา้นขายเสือ้ผา้ รา้นขายของแหง้ขนมขบเคีย้ว รา้นอาหารจนี 

รา้นอาหารฟาสตฟ์ู้ดตา่ง และรา้นคา้ทอ้งถิน่ตา่งๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้หาของฝากและตอ่ราคาอยา่งสนุกสนานตามอธัยาศัย 

น าทา่นเขา้สู ่วดัหลงหวัซือ่(Longhua Temple) วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุตัง้อยูท่างตอนใตข้องมหานครเซีย่งไฮ ้สมยั

สามกก๊ เมือ่ปี 242 ซนุกวนตอ้งการสรา้งวัดแหง่นีข้ ึน้เพือ่อทุศิใหก้บัมารดาผูล้ว่งลับใชช้ือ่วัดวา่ “วัดเซยีนซือ่” 

และตอ่มาไดจ้งึไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นวัดหลงหัว วดัหลงหัวถกูท าลายในสมยัราชวงศถ์ังและถกูสรา้งขึน้ใหมใ่นสมยั

ราชวงศซ์ง่เหนอืเมือ่ปี 977 ตอ่มาในสมยัราชวงศซ์ง่มกีารเปลีย่นชือ่เป็น

วัด “กงเซยีง” (Kong Xiang Temple) แตก่็เปลีย่นกลับมาใชช้ือ่วดัหลง

หัวอกีครัง้ในสมยัจักรพรรดวิา่นลีแ่หง่ราชวงศห์มงิ ภายในวัดมวีหิารเจ็ด

หลัง วหิารใหญม่พีระศรศีากยมณีุ วหิารพระเมตไตรย หรอื วหิารเจา้แม่

กวนอมิทีม่อีงคเ์จา้แมก่วนอมิพันกร รายลอ้มดว้ยพระพทุธรปูสทีอง 500 

องค ์อสิระขอพรตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย     

น าทา่นสูบ่รเิวณ  เขตหาดไวท่ัน หรอื หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าหวงผูม่คีวามยาวจาก

เหนอืจรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่วา่ “ พพิธิภณัฑส์ิง่กอ่สรา้งหมืน่ปีแหง่ชาตจินี ” ถอื 

เป็นสญัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ของนครเซีย่งไฮ ้ อกีทัง้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญแหง่

หนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวท่ันเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรม

แบบโรมนั โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวนัตก เป็นทีต่ัง้ของ

หน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และส านักงานใหญข่องธนาคารตา่งชาต ิเป็นตน้ บรเิวณเขตวา่ย

ทานแหง่นีท้า่นจะสามารถมองเห็น หอไขม่กุ 
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น าทา่นสู ่ตกึสตารบ์คั (Starbucks Reserve Roastery Shanghai) สาขาใหญท่ีส่ดุในโลก 

ณ มหานครเซีย่งไฮ ้อยูบ่นอาคาร 2 ชัน้ พืน้ทีก่วา่ 2,700 ตารางเมตร พรอ้มพนักงานกวา่ 

400 คน ใหญก่วา่สาขาปกตถิงึ 300 เทา่ดา้นบนของรา้นตกแตง่ดว้ยแผน่ไมร้ปูหกเหลีย่ม 

ดว้ยงานแฮนดเ์มดจ านวน 10,000 แผน่  ชมถังคัว่กาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตัน สงูเทา่ตกึ 

2 ชัน้ ประดบัประดาดว้ยแผน่ตราประทับแบบจนีโบราณมากกวา่ 1,000 แผน่มบีารจ์บิกาแฟ

ทีย่าวทีส่ดุในโลกทีย่าวถงึ 88 ฟตุ มเีครือ่งดืม่มากกวา่ 100 ชนดิ รวมไปถงึเครือ่งดืม่ทีม่ี

เฉพาะสาขานีแ้หง่เดยีว มเีบเกอรีท่ีท่ าสดๆใหม่ๆ มากกวา่ 80 ชนดิและพบกบัเทคโนโลยทีีท่ันสมยั เทคโนโลย ี

AR (Augmented Reality การผสานโลกความเป็นจรงิเขา้กบัโลกเสมอืน) สอ่งมอืถอืไปตรงไหนก็จะมขีอ้มลู

ออกมา สรา้งความสนุกสนานใหก้บัลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารอกีดว้ย. 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

★ OPTION  ขึน้ตกึเซีย่งไฮเ้วลิดไ์ฟแนนเชยีลเซน็เตอร ์(SWFC) ชัน้ 100 ตกึ SWFC เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุ

ของประเทศจนี มคีวามสงูถงึ 492 เมตร มทีัง้หมด 101 ชัน้และมพีืน้ที ่381,600 ตาราง

เมตร อยูใ่นเขตผูต่ง ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนร์อบมหานครเซีย่งไฮ ้เก็บภาพววิและตกึทีม่ี

รปูรา่งแปลกตาตามอธัยาศัย (คา่ขึน้ตกึไมร่วมในคา่ทัวร ์กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรค์ะ) 

★ OPTION  ลอ่งเรอืแมน่ ้าหวงผู ่แมน่ ้าสายส าคญัของเซีย่งไฮ ้เป็นอกีกจิกรรมหนึง่ทีผู่ม้าเยอืนเซีย่งไฮไ้มค่วรพลาด ทา่นจะ

ไดส้มัผัสกบัทัศนยีภาพของมหานครเซีย่งไฮใ้นเวลากลางคนื ซึง่มกีารประดบัไฟอยา่งงดงามยิง่นัก (คา่ลอ่งเรอื

ไมร่วมในคา่ทวัร ์กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทัวรค์ะ) 

   น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั NEW KNIGHT ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่ เซีย่งไฮ ้– รา้นบวัหมิะ – เหอหมา่ เฟรช(ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตดจิทิลั) – รา้นหยก – พพิธิภณัฑว์ซูู – ★ 

Option Era Show  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัการแชเ่ทา้ดว้ย

สมนุไพรจนีและรับฟังสรรพคณุ “บวัหมิะ” ยาสามญัประจ าบา้นของจนี ใหท้า่นได ้

เลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

  น าทา่นพบกบัการจับจา่ยรปูแบบใหม ่ซปุเปอรม์ารเ์กต็ดจิทิัล เหอหมา่ เฟรช 

(Hema Fresh) สะดวกสบายกบัการชอ้ปป้ิงรปูแบบใหม ่ชอ้ปป้ิงงา่ยๆ ไมต่อ้งพก

เงนิสด โดยแนวคดิของเจา้พอ่นักคดิ “อาลบีาบา” ทีเ่ปลีย่นการใชจ้า่ยดว้ยเงนิสด

ใหง้า่ยขึน้โดยการจา่ยผา่นแอปพลเิคชัน่ อาลเีพย(์Alipay)ทางมอืถอื นอกจากนีท้า่นยงัสามารถชอ้ปป้ิงใน

รปูแบบออนไลนไ์ดอ้กีดว้ย มบีรกิารสง่ของถงึบา้น  ปัจจบุนัซปุเปอรม์ารเ์ก็ตดจิทิลัมมีากกวา่ 100 สาขาทั่วทัง้

ประเทศจนี ดว้ยการจับจา่ยทีส่ะดวกสบายท าใหซ้ปุเปอรม์ารเ์กต็มกีารเตบิโตอยา่งกา้วกระโดด อสิระทา่นเดนิ

เทีย่วชมซปุเปอรม์ารเ์กต็ดจิทิัลตามอัธยาศัย (อสิระอาหารกลางวัน) จนถงึเวลานัดหมาย  น าทา่นเดนิทางเขา้

ชม รา้นหยก ฟังบรรยายสรรพคณุของหยก เลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ภายในรา้น. 

น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑว์ซู ู(Chinese Wushu Museum) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเซีย่งไฮ ้พพิธิภณัฑเ์ปิดเมือ่วันที ่20 

พฤศจกิายน 2548 มขีนาดประมาณ 2,000 ตารางเมตร พพิธิภณัฑม์กีารแสดงอาวธุเกา่แกจ่ านวนมาก ทีน่่าสนใจ

คอือาวธุ,ปืน,ดนิปืน มหีอ้งแสดงอาวธุ,หอ้งประวตัศิาสตร,์หอ้งจัดแสดง

นทิรรศการชัว่คราว,หอ้งแสดงภาพ 3 มติแิละในสว่นอืน่ๆอกีมากมายใหท้า่น

ไดช้ม 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

★ OPTION  ชมกายกรรมการแสดงสวยงามและน่าตืน่เตน้ เป็นการแสดงทีร่วบรวมการ

แสดงทีม่ชี ือ่เสยีงของเซีย่งไฮไ้วใ้นชดุเดยีวกนั ใหไ้ดช้มกนัอยา่งเต็มอิม่ (คา่

ออฟชัน่โชวท์า่นละ 500.- บาท จองและจา่ยคา่ออพชัน่พรอ้มคา่ทัวรไ์ดเ้ลยคะ) 

*หมายเหต ุ: กรณีซือ้ออพชัน่สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์1,500 บาทและโชว์

กายกรรม 500 บาท พเิศษ! จองและจา่ยพรอ้มกนัทัง้สองออพชัน่เพยีง 1,800 

บาท. 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั NEW KNIGHT ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 

ดาว 

 

 

 

 

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


  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

6 

วนัทีห่า้ เซีย่งไฮ ้– รา้นผา้ไหม – รา้นชา – ตลาดเถาเป่าเฉงิ – สนามบนิเซีย่งไฮ ้– สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าทา่นแวะชม รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากไหม เชน่ ผา้

หม่ เสือ้ผา้ ฯลฯ  น าทา่นเขา้สู ่รา้นชา ฟังค าสรรพคณุอนัลอืชือ่ของใบชาทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี และใหท้า่น

ชมิชาทีม่รีสชาตแิละสรรพคณุทีแ่ตกตา่งกนัออกไป เชน่ บ ารงุสายตา,ลดไขมนัในเสน้เลอืด ฯลฯ   

  จากนัน้ใหท้า่นไดจ้ใุจกบัการซือ้สนิคา้ที ่ชอ้ปป้ิงตลาดเถาเป่าเฉงิ 

(TAOBAOCHENG) เป็นตลาดทีข่ายของบนอาคาร 5 ชัน้ ขายสนิคา้กอ๊ปเกรด A, 

B มทีัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ กางเกง สนิคา้แฟชัน่ แมก้ระทั่งของอเิล็คโทรนคิตา่งๆ

มากมาย อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย (อสิระอาหาร

กลางวัน) 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเซีย่งไฮ ้

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่บัคัง่,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวนัและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

21.15 น.   เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ China Southern Airlines เทีย่วบนิที ่CZ8463  

วนัทีห่ก สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

00.55 น.  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจในบรกิาร............... 

  

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนือ่งจากเหตไุฟลทบ์นิ

ตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ ร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไป

ไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขม่กุ, รา้นชา, รา้นนวดเทา้ เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย 

เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยู่กบั

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัใดๆทัง้ส ิน้ 

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

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุน
รายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 
× คา่วซีา่ ทา่นละ 1,650 บาท วซีา่หมูค่ณะ (ส าหรบัคนไทย) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง
เรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป 
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 บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, 

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

อนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
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โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไมม่ั่นใจโปรด
สอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง
ดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทาง
นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะ
ใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้น
การจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที่
เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับ
เทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1.กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร 
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบ
เทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2.สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ
เทา่นัน้  
 
 

ขอเรียกเอกสารในการย่ืนวซ่ีา 
เอกสาร ดังนี…้ 

1.หน้าพาสปอร์ต และรูปถ่าย(สแกนหรือถ่ายจากมือถือ)หน้าตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาวเท่าน้ัน!!!) 
หมายเหตุ: หนา้ตรง หา้มใส่แวน่ และ/หรือ เคร่ืองประดบัต่างๆ หา้มใส่คอนแทคเลนส์ทุกประเภท 
ตอ้งเห็นใบหูชดัเจน เปิดหู เปิดหนา้ผาก เส้ือท่ีใส่ตอ้งไม่ใช่แขนกดุ หา้มใส่เส้ือสีขาว เป็นชุดสุภาพไม่โป๊เปลือย  
ไม่อนุญาตใหใ้ส่เคร่ืองแบบถ่ายรูป เช่น เคร่ืองแบบทหาร ต ารวจ ขา้ราชการ ชุดนกัเรียน/นกัศึกษา 
หรือชุดรับปริญญา  
ผมสีด าเท่านั้น ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไปและเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไม่มัน่ใจโปรด
สอบถาม 
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ตวัอยา่ง การถ่ายพาสปอร์ต+รูปถ่าย 
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