


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนานาชาติผูตง	-	เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว	-
มหานครเซี่ยงไฮ	-	ยานซินเทียนตี้

พักที่	RELAX	HOTEL
SHITAN	เทียบเทาระดับ	4
ดาว	หรือเทียบเทา

3 หอไขมุก	-	อุโมงคเลเซอร	-	หาดไวทาน	หรือ	หาดวายทาน
-	ถนนนานกิง	-	ตลาดเฉินหวังเมี่ยว	-	รานหยก

พักที่	NEW	YANGTE	HOTEL
เทียบเทาระดับ	4	ดาว	หรือ
เทียบเทา

4 เซี่ยงไฮดิสนียแลนด
พักที่	VIENNA	HOTEL	เทียบ
เทาระดับ	4	ดาว	หรือเทียบ
เทา

5 สนามบินนานาชาติผูตง	-	สนามบินดอนเมือง

11	เม.ย.	61	-	15	เม.ย.	61 ฿22,900 ฿22,900 ฿22,900 ฿4,500

27	เม.ย.	61	-	1	พ.ค.	61 ฿22,900 ฿22,900 ฿22,900 ฿4,500

11	พ.ค.	61	-	15	พ.ค.	61 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿4,500

18	พ.ค.	61	-	22	พ.ค.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿3,500

23	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿3,500

6	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿3,500



1.	สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ทีน่ัง่
2.	จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3	มีบริการ	SNACK	BOX	ทัง้ขาไปและขากลับ
2.	น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจาย

21.30	น.	พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ชัน้	3	ประตูหมายเลข	1	เคานเตอร	2	สายการบิน
AIR	ASIA	X	(XJ)	พบเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา
00.15	น.	นําทุกทานเหินฟาสูมหานครเซีย่งไฮ	ประเทศจีน	โดยเที่ยวบินที่	XJ760	(ระหวางเดินทางมี

บริการ	SNACK	BOX)
05.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง	ประเทศจีน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคน

เขาเมืองและรับกระเปาสัมภาระ
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองโบราณจูเจียเจียว	ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ	ริมฝ่ังทะเลสาบดื้น

ซาน	และอยูระหวางมณฑลเจอเจียงกับมณฑลเจียงซู	เป็นตําบลน้ําแหงวัฒนธรรมโบราณ	ติดอันดับหน่ึงในสี่ที่
มีชื่อเสียงโดงดังในบรรดาตําบลน้ําของเมืองเซี่ยงไฮ	อีกทั้งไดชื่อวาเป็นไขมุกใตแมน้ําแยงซีเกียง	ปัจจุบันที่ยังคง
ดํารงวิถีชีวิต	และความเป็นอยูแบบดั้งเดิมเอาไว	แมวารอบขางของชุมชนความเจริญแผขยายอยูรอบดาน	แต
ทวาชุมชนริมน้ําของชายแดนเมืองเซี่ยงไฮแหงน้ียังคงเสนหมนขลังของรูปแบบบานเรือน	ซึ่งภายในเมืองมีสิ่ง
กอสรางทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศหมิง	และราชวงศซิงอยูมากมาย
จากน้ันนําทานลองเรือชมเมืองจูเจียเจีย่ว
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูขาหมูซูโจว

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู	มหานครเซีย่งไฮ	มหานครที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ํา

แยงซี	เป็นศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต	มี	พื้นที่	6,200	ตร.กม.	มีประชากร
ประมาณ	14	ลานคน	เป็นเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต	ที่ไดรับการพัฒนาจนถูกขนานนามวา	“นคร
ปารีสแหงตะวันออก”	ระหวางทาง
นําทานแวะ	รานผาไหม	ที่ขึน้ชื่อของประเทศของจีน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม	เชนผาหม

เสื้อผา	รองเทา	เป็นตน
จากน้ันนําทานสู	ยานซินเทียนตี้	เป็นหน่ึงในยานการคาและแหลงทองเที่ยวที่คึกคักที่สุดในนครเซี่ยงไฮ

อดีตเคยเป็นเขตบานกออิฐสีเทาสไตลสือคูเหมิน	ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณพิเศษของเซี่ยงไฮ	ตอนหลัง
ไดรับการปรับปรุงจากรัฐบาลใหเป็นยานถนนคนเดิน	กลายมาเป็นสถานที่เที่ยวที่ฮิตติดอันดับคนเซี่ยงไฮไดใน



ระหวางเดินทางมีบริการ	SNACK	BOX

เวลาอันสั้น	มีสถาปัตยกรรมทั้งเกาแกและทันสมัยผสมผสานกัน	มีรานอาหาร	รานคา	และสถานบันเทิงสไตล
ตะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกัน	อีกทั้งยังไดรักษาบรรยากาศดั้งเดิม	และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณแบบ
เซี่ยงไฮเอาไวอยางลงตัว	ทุกวันน้ี	ซินเทียนตี้ไดกลายเป็นสัญลักษณทางวัฒนธรรมเซี่ยงไฮไปแลว

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูซีโ่ครงหมูน้ําแดง
พักที	่RELAX	HOTEL	SHITAN	เทียบเทาระดับ	4	ดาว	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

ตั้งอยูทางตะวันออกของผูตง	ในเขตเซี่ยงไฮ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็น
ประตูหลักสูประเทศจีน	รองรับผูโดยสารระหวางประเทศกวา	17	ลานคน	ใน
ปีพ.ศ.	2549	มากกวาทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง	และยังเป็นทา
อากาศยานหลักของไชนาอีสเทิรนแอรไลน	และเซี่ยงไฮแอรไลน

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว	ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ	ริมฝ่ังทะเลสา
บดื้นซาน	และอยูระหวางมณฑลเจอเจียงกับมณฑลเจียงซู	เป็นตําบลน้ําแหง
วัฒนธรรมโบราณ	ติดอันดับหน่ึงในสี่ที่มีชื่อเสียงโดงดังในบรรดาตําบลน้ําของ
เมืองเซี่ยงไฮ	อีกทั้งไดชื่อวาเป็นไขมุกใตแมน้ําแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันน้ี	ทาน
จะไดลองเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว	ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งกอสรางทางวัฒนธรรม
โบราณของราชวงศหมิง	และราชวงศซิงอยูมากมาย	นําทานแวะชมโรงงานผา
ไหมจีนและผาแพร	ที่เป็นสินคาที่มีชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณของเมืองซูโจว

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูขาหมูซูโจว

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี	มีทาเรือที่มี
จํานวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก	ในปัจจุบันเซี่ยงไฮกลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู
อยางหนาแนนมากที่สุดในจีน	เต็มไปดวยรานคา	สิ่งกอสราง	ถนนเต็มไปดวย
รถ	จักรยาน	และผูคน

ยานซินเทียนตี้เป็นหน่ึงในยานการคาและแหลงทองเี่ที่ยวที่คึกคักที่สุดในนคร
เซี่ยงไฮ	อดีตเคยเป็นเขตบานกออิฐสีเทาสไตลสือคูเหมิน	ซึ่งเป็น
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณพิเศษของเซี่ยงไฮ	ตอนหลังไดรับการปรับปรุงให
เป็นยานถนนคนเดิน	มีสถาปัตยกรรมทั้งเกาแกและทันสมัยผสมผสานกัน	มี
รานอาหาร	รานคา	และสถานบันเทิงสไตลตะวันออกและตะวันตกหลอมรวม
กัน	อีกทั้งไดรักษาบรรยากาศดั้งเดิมและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเี่ซี่ยงไฮไว
อยางลงตัว	ทุกวันน้ี	ซินเทียนตี้ไดกลายเป็นสัญลักษณวัฒนธรรมเซี่ยงไฮ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูซี่โครงหมูน้ําแดง
	พักที่	RELAX	HOTEL	SHITAN	เทียบเทาระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	รานนวดเทาเพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลา	กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้า

ใคร	พรอมชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“บัวหิมะ”	สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม	ผุพอง	และ
แมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน
จากน้ันนําทุกทานชมทิวทัศนของเมืองเซี่ยงไฮบน	หอไขมุก	ที่ระดับความสูง	263	เมตร	และบนไขมุกเม็ดที่

สองจะมีทางลงมาที่ชั้น	Sky	Walk	ที่ระดับความสูง	259	เมตร	ที่ชั้นน้ีจะสามารถมองลงมายังฐานขางลางได
เน่ืองจากทําพื้นเป็นกระจกใส	หอไขมุกตั้งอยูในยานผูตงหรือเขตเมืองใหมของนครเซี่ยงไฮ	ประเทศจีน	ทางตะวัน
ออกของแมน้ําหวังผู	ซึ่งเต็มไปดวยตึกระฟา	หอไขมุก	เป็นสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของนครเซี่ยงไฮ	จนมีคําพูด
ที่พูดติดปากกันวา	"มาเซี่ยงไฮ	ถาไมไดมาเยือนหอไขมุก	ถือวามาไมถึงเซี่ยงไฮ"
จากน้ันนําทานลอดผาน	อุโมงคเลเซอร	เป็นอุโมงคลอดแมน้ําสายแรกในประเทศจีน	เพื่อขามไปยังฝ่ังตรง

ขามใชเวลาประมาณ	5	นาที	ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร	เป็นรูปตางๆ	ตื่นตาตื่นใจ	แสง	สี	เสียง
ภายในอุโมงคเปลี่ยนแปลงตลอดระยะทาง	บางชวงทําใหรูสึกเหมือนเดินทางอยูในหวงอวกาศเลยทีเดียว	อุโมงค
เลเซอรมีความลึกลงไปจากพื้นแมน้ํา	9	เมตร	ความยาว	646.70	เมตร	สรางเสร็จ	เมื่อปี	ค.ศ.	2000	ถือวาเป็น	1
ใน	5	อยางที่นักทองเที่ยวที่ไปเยือนเซี่ยงไฮตองหามพลาด
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูไกแดง

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสูบริเวณ	หาดไวทาน	ซึ่งไมไดเป็นหาดทรายชายทะเลแตอยางใด	แตเป็นยานถนนริมแมน้ําที่

มีความยาว	1.5	กิโลเมตร	ไปตามริมแมน้ําหวงผูฝ่ังตะวันตกซึ่งอยูในยานเมืองเกา	และหาดไวทันน้ียังอยูใกล
ถนนนานกิง	ถนนคนเดินที่เป็นแหลงชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมและสถานที่ทองเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแหง
หน่ึง	นอกจากน้ีที่หาดไวทันยังสามารถมองเห็น	"หอไขมุก"	ซึ่งเป็นสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮไดอยางชัดเจนอีก
ดวย	ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ	จึงตองไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ	“เดอะบันด”	จึงเรียกไดวามาถึงเซี่ยงไฮ
จริงๆ	หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮจนเต็มแลว
นําทานเดินทางสูถนนคนเดินนานกิง
จากน้ันนําทานสู	“ตลาดเฉินหวังเมีย่ว”	หรือตลาดรอยปี	เซี่ยงไฮ	เป็นตลาดเกาของผูตง	เมืองเซี่ยงไฮอาคาร

บานเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง	แตทําเป็นรานขายของมีทั้งของพื้นเมือง
โบราณ	ของที่ระลึก	และสินคาสมัยใหมอยางรองเทากีฬา	กระเปา	อีกทั้งยังมีรานขายขนมและอาหารพื้นเมือง
อีกมากมาย	ใหทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากอันลํ้าคาแกคนที่

ทานรัก

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูเสีย่วหลงเปา
พักที	่NEW	YANGTE	HOTEL	เทียบเทาระดับ	4	ดาว	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

หอไขมุก	เซี่ยงไฮ	ตั้งอยูในยานผูตง	หรือ	เขตเมืองใหมของนครเซี่ยงไฮ
ประเทศจีน	ทางดานทิศตะวันออกของแมน้ําหวงผู	เต็มไปดวยตึกระฟา	หอ
ไขมุกมีลักษณะเป็นไขมุก	11	ลูก	และ	เสา	3	เสา	ดานบนเป็นรูปไขมุก	3	เม็ด	3
ขนาดเรียงกันในแนวตั้ง	ดานใตตรงฐานของหอจัดเป็นพิพิธภัณฑ
ประวัติศาสตรเมืองเซี่ยงไฮเมืองจําลองโลกอนาคต	และเมืองวิทยาศาสตร
แฟนตาซี



ลอดอุโมงคเลเซอร	ใตแมน้ําหวงผู	ลงไป	50	เมตร	ในอุโมงคตกแตงดวยเเสง
เลเซอร	เป็นรูปตาง	ๆ	ตื่นตาตื่นใจ	เป็น	1	ใน	5	อยางที่นักทองเที่ยวที่ไปเยือน
เซี่ยงไฮตองไมพลาดชม	อุโมงคเลเซอรเป็นอุโมงคลอดแมน้ําสายแรกใน
ประเทศจีนภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร	เป็นรูปตาง	ๆ	ตื่นตาตื่นใจ
แสง	สี	เสียง	ภายในอุโมงคเปลี่ยนแปลงตลอดระยะทาง	บางชวงทําใหรูสึก
เหมือนเดินทางอยูในหวงอวกาศเลยทีเดียว	อุโมงคเลเซอรมีความลึกลงไปจาก
พื้นแมน้ํา	9	เมตร	ความยาว	646.70	เมตร	สรางเสร็จ	เมื่อปี	ค.ศ.	2000	รถ
อุโมงคน้ีสามารถ	รับ–สงนักทองเที่ยวไดชั่วโมงละ	5,280	คน	อุโมงคเลเซอรมี
คาบริการคือ	ถาลอดไปอยางเดียว	45	หยวน	(ประมาณ	225	บาท)	ถาไปกลับ
55	หยวน	(ประมาณ	275	บาท)	รถรางสามารถจุคนไดถึง	30	คน	ทุกคนตองยืน
ไป	เพราะใชเวลาสั้น	ๆ	มีบานหนาตางและประตูเป็นกระจกรอบคัน	ทําใหมอง
เห็นแสงสีในอุโมงคไดชัดเจน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูไกแดง

หาดไวทัน	หรือหาดเจาพอเซี่ยงไฮ	เป็นยานเมืองเกาของมหานคร	ที่มี
สถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตก	เพราะครั้ง	หน่ึงแถบน้ีเคยเป็นเขตเชาของ
ชาวตางชาติ	ปัจจุบันเป็นที่ที่ผูคนนิยมเดินเลน	ทอดนอง	แวะชมความงามแบบ
คลาสสิก	ถนนเรียบแมน้ํา	แตเดิมน้ันบริเวณแหงน้ี	เคยเป็นทาเรือขนสงสินคา
และเป็นเขตเชาของประเทศตางๆ	ในสมัยอาณานิคม

ถนนนานจิง	หรือ	นานจิงลู	เป็นยานช็อปป้ิงเกาแกที่สุดของเซี่ยงไฮ	เป็นตลาด
ซื้อขายของกันคึกคักตั้งแตทศวรรษ	1920	ตั้งอยูฝ่ังผูซี	กินพื้นที่ยาวตั้งแตฝ่ัง
ตะวันตกของ	“เดอะ	บันด”	ถึง	“พีเพิลส	สแควร”	เป็นแหลงช็อปป้ิงสินคาแบ
รนดเนมจากทั่วโลก	ชวงเทศกาล	ตรุษจีน	ปีใหม	และคริสตมาส	ชาวเซี่ยงไฮ
และนักทองเที่ยวจะมารวมตัวกันฉลองความสุขสันตบนถนนสายน้ี	พื้นที่ดาน
ตะวันออกของนานจิงอนุรักษเป็นถนนคนเดิน	ถือเป็นอีกยานที่นาเดินนาช็อป
ที่สุดในเซี่ยงไฮ	เพราะมีรานจีนๆซุกซอนอยูสลับกับหางหรูตลอดสองขางทาง

เดิมเป็นที่ตั้งของวัดเฉิงหวังเมี่ยว	เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง	ชวยสราง
เมืองใหนาอยู	ลดความตึงเครียดของชีวิตเมืองไดดี	อาคารบานเรือนบริเวณน้ี
เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง	สีสันรานคาตางๆ	ที่ตกแตง
สไตลสถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน	ทั้งรานขายอาหาร	รานขนมพื้นเมือง	ราน
กาแฟดัง	ของที่ระลึกตางๆ	มากมาย	ถือเป็นตลาดนัดขนาดใหญที่นอกจะทําให
ทานไดของที่ถูกใจแลวและยังไดอิ่มเอมกับบรรยากาศความสวยงามอีกดวย

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูเสี่ยวหลงเปา
	พักที่	NEW	YANGTE	HOTEL	เทียบเทาระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา



ชวงเชา-ชวงบาย
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	Shanghai	Disneyland	สวนสนุกแหงที่	6	แหงอาณาจักรดิสนีย	ซึ่งมีขนาดใหญอันดับ	2

ของโลก	รองจากดิสนียแลนดในออรแลนโด	รัฐฟลอริดา	สหรัฐอเมริกา	และเป็นสวนสนุกดิสนียแลนดแหงที่	3
ในเอเชีย	ตั้งอยูในเขตฉวนซา	ใกลกับแมน้ําหวงผู	และสนามบินผูตง	สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนดมีขนาดใหญ
กวาฮองกงดิสนียแลนดถึง	3	เทา	เปิดใหบริการเมื่อวันที่	16	มิถุนายน	2016	ซึ่งใชเวลารวม	5	ปีในการกอสราง
โดยใชงบทั้งสิ้นราว	5.5	พันลานเหรียญสหรัฐฯ	หรือราว	180,000	ลานบาท	โดยเซี่ยงไฮ	ดีสนียแลนด	ประกอบ
ไปดวย	6	ธีมปารค	และ	1	ฟรีโซนดังน้ี

1.DISNEY	TOWN	เป็นโซนแรกกอนเขาสวนสนุก	โซนน้ีไมตองเสียเงินคาเขาชม	ประกอบไปดวยรานอาหาร
รานจําหนายของที่ระลึกตางๆมากมาย	อีกทั้งยังมี	LEGO	LAND	ในโซนน้ีอีกดวย

2.MICKEY	AVENUE	โซนน้ีจะเป็นโซนขายของที่ระลึกกับรานอาหาร	และก็จะมีสวนของที่ฉายหนังการตูนสั้น
ของมิกกี้เมาส	เหมาะกับการถายรูปและน่ังพักผอนภายในสวนสนุก

3.ADVENTURE	ISLE	ดินแดนใหการผจญภัยที่จะทําใหนักทองเที่ยวไดตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขา
ลึกลับในยุคดึกดําบรรพ	‘Casmp	Discovery’	พรอมเชิญชวนใหรวมเดินสํารวจดินแดนที่แฝงไปดวยปริศนาและ
ความลึกลับ	และลงเรือเขาไปสู	‘Roaring	Rapids’	อุโมงคถํ้ าปริศนาในชองเขารอวรริ่ง	ซึ่งเป็นที่อยูของจระเข
ยักษนาเกรงขาม	และ	Roaring	Over	The	Horizon	เป็นเครื่องเลนแนว	4D	จะพาเราบินชมธรรมชาติและสิ่ง
กอสรางตางๆทั่วโลก

4.TOMORROW	LAND	อีกหน่ึงไฮโลทเดนของสวนสนุกดิสนีย	ที่มักจะสรางโลกแหงอนาคต	เพื่อสรางจิตนา
การใหกับเด็กๆ	พรอมกับดีไซนเครื่องเลนสุดลํ้าใหเขากับคอนเซ็ปต	สําหรับที่ดิสนียแลนดแหงใหมน้ี	เปิดตัว
เครื่องเลนที่มีจากวิดีโอเกมและภาพยนตรไซไฟชื่อดัง	Tron	รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค	ที่ถูกขนาน
นามไววา	“Lightcycle	Power	Run”	เป็นหน่ึงสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาสําหรับเซี่ยงไฮ	ดีสนียแลนดที่หามพลาด
หรือจะเอาใจสาวก	Star	War	อยาง	“Star	Wars	Lauch	Bay”	ไดถายรูปกับ	Darth	Vader	ตัวเป็นๆ

5.GARDENS	OF	IMAGINATION	มีจุดเดนเรื่องวัฒนธรรมของจีน	สงเสริมเอกลักษณของสวนพฤกษาในสวน
สนุกแหงน้ีไดอยางเต็มที่	สวนที่ตั้งอยูไมไกลจากปราสาทเทพนิยาย	‘Wandering	Moon	Teahouse’	เป็นโรงน้ําชา
ที่พักผอนหยอนใจที่งดงามอยางลงตัว	อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตวของดิสนีย	ดัดแปลงเป็นเหลา	12	นัก
กษตัริย	ตามแบบปฏิทินจีน	มี	2	เครื่องเลนเบาๆเด็กๆเลนได	ผูใหญเลนดี	คือ	Fantasia	Carousel(มาหมุน)	กับ
Dumbo	The	Fluing	Elephant

6.TREASURE	COVE	เป็นธีมโจรสลัด	เนรมิตฉากจากภาพยนตรชื่อดัง	The	Pirates	of	the	Caribbean	กลาย
เป็นเครื่องเลนและการแสดงโชวสุดตระการตา	ที่หาชมไดแคเพียงที่	เซี่ยงไฮ	เทาน้ัน	จําลองฉากตางๆ	ริมทะเล
เครื่องเลนไฮไลทคือ	Pirates	of	the	Caribbean	–	Battle	for	the	Sunken	Treasure	เป็นเครื่องเลนแนว	4D	จะ
พาเราน่ังเรือพจญภัยไปกับตอสูของเรือ	Black	Pearl	กับ	Flying	Dutchman	นอกจากน้ียังมีเครื่องเลนมากมาย
เชน	‘Barbossa’s	Revenge’	และ	‘Siren’s	Revenge’

7.FANTASY	LAND	สนุกกับเมืองเทพนิยาย	เป็นโซนที่ตั้งของปราสาทดิสนีย	ที่มีชื่อวา	“Enchanted
Stourybook	Castle”	ทานจะไดพบกับโชวอันยิ่งใหญตระการตาและตัวการตูนที่ทานชื่นชอบ	อาทิเชน	สโนว
ไวท,	เจาหญิงนิทรา,	ซินเดอเรลา,	มิกกี้เมาท,	หมีพลู	และเพื่อนๆตัวการตูนอันเป็นที่ใฝ ฝันของทุกคน	และยังโซน
กิจกรรมอยางเชน	“Once	Upon	a	Time	Adventure”	เป็นการพจญภัยภายในปราสาทดิสนีย	พบเรื่องราวของส
โนว	ไวท	ผานจอภาพแบบสามมิติ	หรือ	“AlIce	in	Wonderland	Maze”	เป็นทางเดินผานเขาวงกตเพื่อเขาไปเจอ
ตัวละครจาก	Alice	in	Wonderland	และเครื่องเลนไฮไลทของโซนน้ีก็คือ	“Seven	Dwarfs	Mine	Train”	น่ังรถไฟ
เขาเหมืองแรไปกับคนแคระทั้ง	7	ชวนใหสนุกและหวาดเสียวไดพอสมควร
**อิสระอาหารกลางวัน	และอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย**

ชวงคํ่า
พักที	่VIENNA	HOTEL	เทียบเทาระดับ	4	ดาว	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร



อิสระอาหารกลางวัน	และอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

1.	สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ทีน่ัง่
2.	จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3	มีบริการ	SNACK	BOX	ทัง้ขาไปและขากลับ
3.	(น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจาย)

สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนดมีขนาดใหญกวาฮองกงดิสนียแลนดถึง	3	เทา	ใน
สวนสนุกจะไฮไลตดวย	Enchanted	Storybook	Castle	ปราสาทดิสนียที่ใหญ
ที่สุดในโลก	และมีทั้งหมด	6	ธีมพารคดวยกัน	ทั้ง	Adventure	Isle,	Mickey
Avenue,	Gardens	of	Imagination,	Tomorrowland,	Treasure	Cove	และ
Fantasyland	มีสารพัดเครื่องเลนหวาดเสียว	และแหลงรวมความบันเทิงที่นา
สนใจ

	พักที่	VIENNA	HOTEL	เทียบเทาระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
03.00	น.	สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง
บริการอาหารเชาแบบกลอง
06.50	น.	นําทุกทานเหินฟากลับสูประเทศไทย	โดยสายการบิน	AIR	ASIA	X	เทีย่วบินที	่X761	(ระหวางเดิน

ทางมีบริการ	SNACK	BOX)
10.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชาแบบกลอง

ตั้งอยูทางตะวันออกของผูตง	ในเขตเซี่ยงไฮ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็น
ประตูหลักสูประเทศจีน	รองรับผูโดยสารระหวางประเทศกวา	17	ลานคน	ใน
ปีพ.ศ.	2549	มากกวาทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง	และยังเป็นทา
อากาศยานหลักของไชนาอีสเทิรนแอรไลน	และเซี่ยงไฮแอรไลน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

9.	คณะยืนยันการเดินทางที่	15	ทานมีหัวหนาทัวร	
10.	คณะทัวรครบ	20	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	ตองชําระเงินคาบริการเต็มจํานวน	ภายใน	3	วันหลังจากทําการยืนยันการ
จอง

2.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.

4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามราย
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาวีซาแบบกรุปทองเทีย่วเขาประเทศจีน	ทานละ	1,000	บาท	(สําหรับทานที่เดินทางไปและกลับพรอมห
คณะเทาน้ัน)



2.	คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน	**ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุปทองเทีย่วผูเดิน
ทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	1,500	บาท**

3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	200	หยวน/ทริป/ตอทาน
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

5.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกลคา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

ลูกคาทีเ่คยเดินทางไป	5	ประเทศดังตอไปน้ี	1.อัฟกานิสถาน	2.ตุรกี	3.ปากีสถาน	4.อีรัก	5.ซีเรียตัง้แตวัน
ที	่01	JAN	2014	เป็นตนมา	จะไมสามารถยื่นวีซากรุปของประเทศจีนได	ตองยื่นวีซาเดีย่วเทานัน้	!!

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเทีย่วประเทศจีนแบบกรุป	เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้!!
1.	สําเนาหนังสือเดินทาง	ที่มีอายุเหลือมากกวา	6	เดือน
2.	สําเนาสูติบัตร	เฉพาะผูเดินทางอายุตํ่ากวา	18	ป ี

การทําวีซากรุปทองเทีย่วนัน่ใชแคเพียงสําเนาพาสสปอตทีชั่ดเจนเทานัน้	!!ลูกคาไมตองสงเลมพาสส
ปอตตัวจริงมา	

หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามกับเจาหนาทีทุ่กครัง้กอน
ทําการออกตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา
สถานทีท่องเทีย่ว	และโรงแรมทีพ่ัก	อาจจะมีการสลับปรับเปลีย่นขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็นหลัก

โดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็นสําคัญ
คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรทานละ	200	หยวน/ทริป/

ตอทาน
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	ใบชา,	หยก,	บัว

หิมะ,	ผลิตภัณฑจากผาไหม,	รานไขมุก	ซึง่จําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร	เพราะมีผลกับราคาทัวร
ทางบริษทัฯ	จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม
ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทัง้สิ้น	และถาหากลูกคาไมมี
ความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง	หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	700	หยวน	/ทาน

ขอมูลทีพ่ัก	โรงแรม
1.	โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็น

หลัก
2.	ณ	สถานที่ทองเที่ยวตางๆ	จะมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายในวันสุดทาย	ลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อ

ได	แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ	โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งสิ้น	แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	กรุณาเตรียมของใชสวนตัว	เชน	แปรงสีฟัน	ยาสีฟัน	สบูแชมพู	ของตัวสวนตัวไปเอง	เน่ืองจากรัฐบาล

ทองถิน่ตองการรักษาสิง่แวดลอมและลดการทิ้งขยะ	จึงไมมีบริการทีโ่รงแรม
4.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรีส่ํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี	แบตเตอรี่สํารอง

สามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแก
-	4.1	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ
จํากัดจํานวน	
-	4.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ
2	กอน



-	4.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี
5.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ

2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที	่ทีร่ะบุบนหนาตัว๋เทานัน้	จึงไม
สามารถยกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทางใดๆ	ทัง้สิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินทัง้หมดใหกับทานทุกกรณี**

3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight
กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		

4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	20	คน


