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เที่ยวเซ้ียงไฮ้ดสินีย์แลนด์เต็มวนั 
ชอปป้ิงตลาดก๊อปป้ี 

 เยีย่มชมสตาร์บัคสาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
 เดนิเล่นชิวๆ ชมเมืองเซ้ียงไฮ้ 
 อาหารสุดพิเศษ บ๊ะจ่าง ไก่แดง ซาลาเปาด าไส้ไหล 
 บินตรงจากเชียงใหม่ 
 ราคารวมวีซ่าจีน (ย่ืนเชียงใหม่) 

ราคาเร่ิมต้น 23,900 บาท 
เดนิทางเดือนตุลาคม 2562 

DAY 1: สนามบินเชียงใหม่ (-/-/-) 
DAY 2: เซ้ียงไฮ้ – ล่องเรือหมู่บ้านจูเจี่ยเจียว (1ขา) – ร้านบัวหิมะ – 
ร้าน Starbuck – หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร์ -  โรงแรม (-/L/D) 
DAY 3: เซ้ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เตม็วนั – โรงแรม (B/-/-) 
DAY4 : ร้านหยก – วดัพระหยกขาว – ตลาดก๊อปป้ี – สนามบินเซี้ยง
ไฮ้ – เชียงใหม่ (B/L/-) 
 

11 – 14 ตุลาคม 2562   ราคา 23,900 บาท 
18 – 21 ตุลาคม 2562   ราคา 24,900 บาท 
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21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม่ เพือ่ท  าการเช็คอิน 
23.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเซ้ียงไฮ ้ประเทศจีน (HO1326) 
 

 
04.40 น. ถึงสนามบินเซ้ียงไฮ ้ประเทศจีน (เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่เวลาในประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
 - ล่องเรือชมหมู่บ้าน จูเจ่ียเจียว ZHUJIAJIAO  (ล่องเรือ 1 ขา) เมืองที่มีส่ิงก่อสร้างทางวฒันธรรมโบราณของ
ราชวงคห์มิงและราชวงคชิ์งอยูม่ากมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บะจ่าง, หมูสามช้ัน 
 - ร้านบัวหิมะ 
 - ร้านสตาร์บัค Starbuck สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
 - หาดไว่ทาน ย่านถนนริมแม่น ้า 
 - อุโมงค์เลเซอร์ Bund Sightseeing Tunnel 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  RAMADA ENCORE PUDONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ห้องอาหารของโรงแรม 

 - เซ้ียงไฮ้ ดสินีย์แลนด์ เต็มวนั สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจกัรดิสนียแ์ลนด ์ซ่ึงมีขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของ
โลก ซ่ึงเซ่ียงไฮ ้ดิสนียแ์ลนด ์ประกอบดว้ย 6 ธีมปาร์ค และ 1 ฟรีโซน ดงัน้ี 
1. DISNEY TOWN โซนแรกก่อนเขา้สวนสนุก ไม่เสียเงินค่าเขา้ชม มีร้านอาหาร และจ าหน่ายของที่ระลึกต่างๆ 
2. MICKEY AVENUE โซนขายของที่ระลึกกบัร้านอาหาร ฉายหนงัการ์ตูนสั้นมิกก้ีเมา้ส์ เหมาะกบัการถ่ายรูป 
3. ADVENTURE ISLE บรรยากาศหุบเขาลึกลบัในยคุดึกด าบรรพ ์ 
4. TOMORROW LAND ไฮไลทเ์ด่นของสวนสนุก เป็นโลกแห่งอนาคต เพือ่สร้างจินตนาการให้กบัเด็กๆ  
5. GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเร่ืองวฒันธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของสวนพฤกษา 
6. TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลดั เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ช่ือดงั THE PIRATES OF THE CARBBEAN 
7. FANTASY LAND สนุกกบัเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตั้งของปราสาทดิสนีย ์มีโชวอ์นัยิง่ใหญ่ตระการตา 

อสิระอาหารเทีย่งและอาหารค า่ตามอธัยาศัย 
ที่พัก  RAMADA ENCORE PUDONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
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** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวสัิย
ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น

ส าคญั และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน** 

**หมายเหตุ: รายการทัวร์นี้มลีงร้านชอปรัฐบาลจ านวน 2 ร้าน ได้แก่ ร้านหยก และร้านยา (บัวหิมะ) 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ห้องอาหารของโรงแรม 
 - ร้านหยก 

- พระหยกขาว Jade Buddha Temple 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร กินต่ิมซ า ร้านไก่แดง 
 - ตลาดก๊อปป้ี 
15.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเซ้ียงไฮ ้
16.00 น. ถึงสนามบินเซ้ียงไฮ ้เพือ่ท  าการเช็คอิน 
19.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย (HO1325) 
22.20 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่  

               โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทับใจ 
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อตัราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา/ ท่าน (บาท) 

พกัเดีย่ว 
ช าระเพิม่ ท่านละ 

11 – 14 ตุลาคม 2562 23,900 
2,900 

18 – 21 ตุลาคม 2562 24,900 
**หมายเหตุ: เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี ช าระค่าทัวร์เพิม่ท่านละ 2,500 บาท** 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ 
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการ(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  
6. ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ (อุบติัเหตุและสุขภาพ) แบบ SILVER 
7. ค่าอาหาร ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน ส าหรับกรณียืน่วซ่ีาที่เชียงใหม่เท่านั้น (การย่ืนวซ่ีาจีนที่เชียงใหม่จะส าหรับผู้ที่พ  านักอยู่

ในเขต 8 จังหวดัภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่, ล  าพนู, ล  าปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, พะเยา, แพร่ และ น่านเท่านั้น  หากใน
กรณีที่ลกูค้าไม่ได้พ านักอยู่ใน 8 จังหวดัภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่, ล  าพนู, ล  าปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, พะเยา, แพร่, 
น่าน) กรุณาแสดงเอกสาร เช่น เอกสารการท างานในเขต 8 จังหวดัภาคเหนือตอนบน, เอกสารหนังสือเช่าร้าน, เอกสารจด
ทะเบียนบริษทัที่ระบุว่าลกูค้ามีการท างานอยู่ในเขต 8 จังหวดัภาคเหนือตอนบน จะสามารถย่ืนขอ Visa ที่จังหวดัเชียงใหม่
ได้ หากไม่มีเอกสารการท างานในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ลูกค้าจะต้องยื่นวซ่ีา ทีก่รุงเทพเท่าน้ัน ซ่ึงจะมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม ประมาณท่านละ 2,000 บาท  กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีอี่กคร้ัง) 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,      ค่า

น ้ าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าอาหารนอกเหนือจากในรายการ  
7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 120 หยวน และทิปหวัหนา้ทวัร์ตามความพงึพอใจ 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 45 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 - 44 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 - 19 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 9 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการกา

รันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า 
หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
   3.6 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุ
ไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
   3.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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หมายเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป 
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่

ท่องเที่ยวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ, 
ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้เม่ือ
ท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุ
ไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 

 

 


