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รหัสทัวร:์: PVG02 

ทัวรเ์ซีย่งไฮ ้ดสีนแีลนด ์
5 วนั 3 คนื 

 
สมัผัสความยิง่ใหญข่องมหานครเซีย่งไฮจ้าก SKY WALK บนหอไขมุ่ก 

น่ังรถไฟลอ่ดอโุมงคเ์ลเซอรส์ูห่าดเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้ตืน่ตา ตืน่ใจกบัแสง ส ีเสยีง 
ลอ่งเรอืชมเมอืงโบราณจเูจยีเจยีว เสน่หแ์หง่สายน ้าไขมุ่กใตแ้ยงซเีกยีง 

ชอ้ปป้ิงจใุจถนนนานกงิ ย่านซนิเทยีนตี ้และตลาดรอ้ยปี เฉนิหวงัเมีย่ว  
เมนูพเิศษ !! เสีย่วหลงเป่า-ไกแ่ดง-ขาหมซูโูจว-ซีโ่ครงหมอูซู ี

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทำ่น พกัเดีย่วเพิม่ 

25 ก.พ.–01 ม.ีค.2560 12,500 3,500 

04–08 มนีำคม 2560 13,500 3,500 

11–15 มนีำคม 2560 13,500 3,500 

18–22 มนีำคม 2560 13,500 3,500 

25–29 มนีำคม 2560 13,500 3,500 

01–05 เมษำยน 2560 14,500 3,500 

05-09 เมษำยน 2560 15,500 3,500 

06-10 เมษำยน 2560 15,500 3,500 

07-11 เมษำยน 2560 14,500 3,500 

08-12 เมษำยน 2560 14,500 3,500 

09-13 เมษำยน 2560 14,500 3,500 

10-14 เมษำยน 2560 16,500 4,500 

11-15 เมษำยน 2560 19,500 4,500 

12-16 เมษำยน 2560 19,500 4,500 

13-17 เมษำยน 2560 19,500 4,500 

14-18 เมษำยน 2560 16,500 4,500 

22-26 เมษำยน 2560 14,500 3,500 

29 เม.ย. -03 พ.ค.2560 16,500 4,500 

07-10 พฤษภำคม 2560 14,500 3,500 

13-17 พฤษภำคม 2560 13,500 3,500 

20-24 พฤษภำคม 2560 13,500 3,500 

27-31 พฤษภำคม 2560 13,500 3,500 
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10-14 มถิุนำยน 2560 12,500 3,500 

17-21 มถิุนำยน 2560 12,500 3,500 

24-28 มถินุำยน 2560 12,500 3,500  

ยงัไมร่วมคำ่วซีำ่ นกัทอ่งเทีย่วอกีทำ่นละ 1,000 บำท 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยังไมร่วมค่าทปิคนขับรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรท์า่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสนิคา้พื้นเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คือ ใบชา, หยก, บัวหมิะ, 
ผลติภัณฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีน
ชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็น
หลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตัวออก
จากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 700 หยวน /ทา่น 

วนัแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) – เซีย่งไฮ ้

 พรอ้มกนัทีส่นำมบนิดอนเมอืง อำคำร 1 ช ัน้ 3 ประตูหมำยเลข 1 เคำนเ์ตอร ์2 สายการบนิ 

AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิสำยกำรบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ ำนวน 377 ทีน่ ัง่ จดัทีน่ ัง่
แบบ 3-3-3 มบีรกิำร SNACK BOX ท ัง้ขำไปและขำกลบั (น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กก./ทำ่น 

หำกตอ้งกำรซือ้น ำ้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ย 

วนัทีส่อง เซีย่งไฮ-้เมอืงโบรำณจูเจยีเจยีว-ลอ่งเรอืชมเมอืง-รำ้นผำ้ไหม-เซีย่งไฮ-้ยำ่นซนิเทยีนตี ้

00.15 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้าสูม่หานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่XJ760 ระหวำ่งเดนิทำงมี

บรกิำร SNACK BOX 

05.30 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตซิำ่งไหผู่ต่ง ประเทศจนี น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระ 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบรำณจเูจยีเจยีว ซึง่ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกของเซีย่งไฮ ้รมิฝ่ัง
ทะเลสาบดืน้ซาน และอยูร่ะหวา่งมณฑลเจ๋อเจยีงกบัมณฑลเจยีงซ ูเป็นต าบลน ้าแหง่วฒันธรรม

โบราณ ตดิอนัดับหนึง่ในสีท่ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัในบรรดาต าบลน ้าของเมอืงเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ไดช้ือ่วา่
เป็นไขม่กุใตแ้มน่ ้าแยงซเีกยีง ปัจจุบนัทียั่งคงด ารงวถิชีวีติ และความเป็นอยู่แบบดัง้เดมิเอาไว ้แมว้า่

รอบขา้งของชมุชนความเจรญิแผข่ยายอยูร่อบดา้น แตท่วา่ชมุชนรมิน ้าของชายแดนเมอืงเซีย่งไฮ ้

แหง่นีย้ังคงเสน่หม์นขลงัของรูปแบบบา้นเรอืน ซึง่ภายในเมอืงมสี ิง่กอ่สรา้งทางวัฒนธรรมโบราณ
ของราชวงศห์มงิ และราชวงศซ์งิอยูม่ากมาย จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืชมเมอืงจเูจยีเจีย่ว 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร พเิศษ !! บรกิำรทำ่นดว้ย เมนูขำหมูซูโจว 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่มหำนครเซีย่งไฮ ้มหานครทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจนี ตัง้อยู่บรเิวณ
ปากแมน่ ้าแยงซ ีเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวนัออกเฉยีงใต ้มพีืน้ที ่

6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงทา่พาณชิยข์นาดใหญแ่หง่ทะเลจนีใต ้ที่
ไดรั้บการพัฒนาจนถูกขนานนามวา่ “นครปารสีแหง่ตะวนัออก” ระหวา่งทางน าทา่นแวะ รำ้นผำ้

ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม เชน่ผา้หม่ เสือ้ผา้ 

รองเทา้ เป็นตน้ 

 จากนัน้น าทา่นสู ่ยำ่นซนิเทยีนตี ้เป็นหนึง่ในย่านการคา้และแหลง่ทอ่งเทีย่วทีค่กึคกัทีส่ดุในนคร

เซีย่งไฮ ้อดตีเคยเป็นเขตบา้นกอ่อฐิสเีทาสไตลส์อืคูเ่หมนิ ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีม่เีอกลักษณ์

พเิศษของเซีย่งไฮ ้ตอนหลงัไดรั้บการปรับปรุงจากรัฐบาลใหเ้ป็นยา่นถนนคนเดนิ กลายมาเป็น
สถานทีเ่ทีย่วทีฮ่ติตดิอนัดับคนเซีย่งไฮไ้ดใ้นเวลาอนัสัน้ มสีถาปัตยกรรมทัง้เกา่แกแ่ละทนัสมัย

ผสมผสานกนั มรีา้นอาหาร รา้นคา้ และสถานบนัเทงิสไตลต์ะวนัออกและตะวนัตกหลอมรวมกนั อกี
ทัง้ยังไดรั้กษาบรรยากาศดัง้เดมิ และวัฒนธรรมทีม่เีอกลักษณ์แบบเซีย่งไฮเ้อาไวอ้ย่างลงตัว ทกุ

วนันี ้ซนิเทยีนตีไ้ดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ทางวัฒนธรรมเซีย่งไฮไ้ปแลว้ 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พเิศษ !! บรกิำรทำ่นดว้ย เมนูซีโ่ครงหมูอูซ ี

พกัที ่ RELAX HOTEL SHITAN เทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ำม เซีย่งไฮ-้รำ้นนวดเทำ้(บวัหมิะ)-หอไขมุ่ก-Sky Walk-อุโมงคเ์ลเซอร-์หำดไวท่นั-ถนนนำน

กงิ-รำ้นหยก-ตลำด100 ปี เฉนิหวงัเมีย่ว 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่รำ้นนวดเทำ้เพือ่สขุภำพ ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ กบัยานวดขนาดพเิศษสตูร

เดยีวไมซ่ ้าใคร พรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้น
รักษาแผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น 

 จากนัน้น าทกุทา่นชมทวิทศันข์องเมอืงเซีย่งไฮบ้น หอไขมุ่ก ทีร่ะดับความสงู 263 เมตร และบน

ไขม่กุเม็ดทีส่องจะมทีางลงมาทีช่ัน้ Sky Walk ทีร่ะดับความสงู 259 เมตร ทีช่ัน้นีจ้ะสามารถมอง
ลงมายังฐานขา้งลา่งได ้เนือ่งจากท าพืน้เป็นกระจกใส หอไขม่กุตัง้อยูใ่นยา่นผูต่งหรอืเขตเมอืงใหม่
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ของนครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี ทางตะวนัออกของแมน่ ้าหวงัผู่ ซึง่เต็มไปดว้ยตกึระฟ้า หอไขม่กุ เป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคญัของนครเซีย่งไฮ ้จนมคี าพูดทีพู่ดตดิปากกนัวา่ "มาเซีย่งไฮ ้ถา้ไม่ไดม้า
เยอืนหอไขม่กุ ถอืวา่มาไมถ่งึเซีย่งไฮ"้ 

 จากนัน้น าทา่นลอดผา่น อุโมงคเ์ลเซอร ์เป็นอโุมงค์

ลอดแมน่ ้าสายแรกในประเทศจนี เพือ่ขา้มไปยังฝ่ัง
ตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ีภายในอโุมงค์

ตกแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปตา่งๆ ตืน่ตาตืน่ใจ 
แสง ส ีเสยีง ภายในอโุมงคเ์ปลีย่นแปลงตลอด

ระยะทาง บางชว่งท าใหรู้ส้กึเหมอืนเดนิทางอยูใ่น

หว้งอวกาศเลยทเีดยีว อโุมงคเ์ลเซอรม์คีวามลกึลงไปจากพืน้แมน่ ้า 9 เมตร ความยาว 646.70 
เมตร สรา้งเสร็จ เมือ่ปี ค.ศ. 2000 ถอืวา่เป็น 1 ใน 5 อย่างทีนั่กทอ่งเทีย่วทีไ่ปเยอืนเซีย่งไฮ ้

ตอ้งหา้มพลาด 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร พเิศษ !! บรกิำรทำ่นดว้ย เมนูไกแ่ดง 

 จากนัน้น าทา่นสูบ่รเิวณ หำดไวท่ำน ซึง่ไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นย่านถนน

รมิแมน่ ้าทีม่คีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแมน่ ้าหวงผูฝ่ั่งตะวนัตกซึง่อยูใ่นย่านเมอืงเกา่ หาดไว่
ทันยังเคยเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรท์ีโ่ดง่ดังเรือ่ง “เจา้พ่อเซีย่งไฮ”้ ซึง่ถ่ายทอด เรือ่งราวของ

เจา้พ่อเซีย่งไฮ ้ทีเ่กดิขึน้ในยุคทีเ่มอืงเซีย่งไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊ง แย่งชงิอ านาจกันให ้

วุน่วายไปหมด หาดไวท่นัจงึมชี ือ่ทีรู่จั้กในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวไทยวา่ "หาดเจา้พ่อเซีย่งไฮ"้ น่ันเอง 
และหาดไว่ทันนี้ยังอยู่ใกล ้ถนนนำนกงิ ถนนคนเดนิทีเ่ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมและ

สถานทีท่่องเทีย่วทีน่ิยมของคนไทยอกีแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ทีห่าดไว่ทันยังสามารถมองเห็น "หอ
ไขมุ่ก" ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเซีย่งไฮไ้ดอ้ย่างชดัเจนอกีดว้ย ใครมาเยอืนเซีย่งไฮ ้จงึตอ้งไป

แวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบันด”์ จงึเรยีกไดว้า่มาถงึเซีย่งไฮจ้รงิๆ  หลังจากชมววิ

เมอืงเซีย่งไฮจ้นเต็มแลว้ น าทา่นเดนิทางสูถ่นนคนเดนินานกงิ 
จากนัน้น าท่านสู่ “ตลำดเฉนิหวงัเมีย่ว” หรือตลาดรอ้ยปี เซีย่งไฮ ้เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมอืง

เซีย่งไฮอ้าคารบา้นเรอืนบรเิวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ แตท่ าเป็นรา้น
ขายของมทีัง้ของพืน้เมอืงโบราณ ของทีร่ะลกึ และสนิคา้สมัยใหมอ่ย่างรองเทา้กฬีา กระเป๋า อกีทัง้

ยังมรีา้นขายขนมและอาหารพืน้เมอืงอกีมากมาย  ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 จากนัน้น าทา่นชม รำ้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล ้าคา่
แกค่นทีท่า่นรัก 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พเิศษ !! บรกิำรทำ่นดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปำ 

พกัที ่ NEW YANGTE HOTEL เทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ เซีย่งไฮ ้– เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(รวมรถบสัรบั-สง่ พรอ้มไกดแ์ละหวัหนำ้ทวัรบ์รกิำร) 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่Shanghai Disneyland สวนสนุกแหง่ที ่6 

แหง่อาณาจักรดสินีย ์ซึง่มขีนาดใหญอ่นัดับ 2 ของโลก รอง
จากดสินียแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รัฐฟลอรดิา สหรัฐอเมรกิา และ

เป็นสวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์หง่ที ่3 ในเอเชยี ตัง้อยูใ่นเขตฉวนซา 
ใกลก้ับแมน่ ้าหวงผู ่และสนามบนิผูต่ง    สวนสนุกเซีย่งไฮด้สินยี์

แลนดม์ขีนาดใหญก่วา่ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนดถ์งึ 3 เทา่ เปิดใหบ้รกิาร
เมือ่วนัที ่16 มถินุายน 2016  ซึง่ใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการกอ่สรา้ง โดยใชง้บทัง้ส ิน้ราว 5.5 พันลา้น

เหรยีญสหรัฐฯ หรอืราว 180,000 ลา้นบาท 

 โดยเซีย่งไฮ ้ดสีนยีแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธมีปารค์ และ 1 ฟรโีซนดงันี ้
1.DISNEY TOWN เป็นโซนแรกกอ่นเขา้สวนสนุก โซนนี้ไม่ตอ้งเสยีเงนิค่าเขา้ชม ประกอบไป

ดว้ยรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย อกีทัง้ยังม ีLEGO LAND ในโซนนี้อกีดว้ย

2.MICKEY AVENUE โซนนี้จะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึกับรา้นอาหาร และก็จะมสีว่นของทีฉ่าย
หนังการต์นูสัน้ของมกิกีเ้มา้ส ์เหมาะกบัการถา่ยรูปและน่ังพักผอ่นภายในสวนสนุก 

3.ADVENTURE ISLE ดนิแดนใหก้ารผจญภัยที่จะท าใหนั้กท่องเที่ยวไดต้ื่นตาตื่นใจกับ
บรรยากาศหบุเขาลกึลบัในยุคดกึด าบรรพ ์‘Casmp Discovery’ พรอ้มเชญิชวนใหร้่วมเดนิส ารวจ

ดนิแดนทีแ่ฝงไปดว้ยปรศินาและความลกึลับ และลงเรอืเขา้ไปสู ่‘Roaring Rapids’ อโุมงคถ์ ้า

ปรศินาในชอ่งเขารอวร์ริง่ ซึง่เป็นทีอ่ยู่ของจระเขยั้กษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The 
Horizon เป็นเครือ่งเลน่แนว 4D จะพาเราบนิชมธรรมชาตแิละสิง่กอ่สรา้งตา่งๆทัว่โลก 

4.TOMORROW LAND อกีหนึ่งไฮโลทเ์ดน่ของสวนสนุกดสินีย ์ทีม่ักจะสรา้งโลกแห่งอนาคต 
เพือ่สรา้งจตินาการใหก้บัเด็กๆ พรอ้มกบัดไีซนเ์ครือ่งเลน่สดุล ้าใหเ้ขา้กับคอนเซ็ปต ์ส าหรับทีด่สินีย์

แลนดแ์ห่งใหม่นี้ เปิดตัวเครือ่งเล่นทีม่จีากวดิโีอเกมและภาพยนตรไ์ซไฟชือ่ดัง Tron รถไฟเหาะ
รูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ทีถู่กขนานนามไวว้่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึง่สดุยอด
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รถไฟเหาะตลีังกาส าหรับเซีย่งไฮ ้ดสีนียแ์ลนดท์ีห่า้มพลาด หรอืจะเอาใจสาวก Star War อย่าง 

“Star Wars Lauch Bay” ไดถ้า่ยรูปกบั Darth Vader ตวัเป็นๆ 
5.GARDENS OF IMAGINATION มจีดุเดน่เรือ่งวฒันธรรมของจนี สง่เสรมิเอกลักษณ์ของสวน

พฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้ไดอ้ย่างเต็มที ่สวนทีต่ัง้อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering 
Moon Teahouse’ เป็นโรงน ้าชาทีพั่กผ่อนหย่อนใจทีง่ดงามอย่างลงตัว อกีทัง้ยังมสีวนทีเ่ลอืกตัว

ละครสัตวข์องดสินีย ์ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตรยิ ์ตามแบบปฏทินิจนี ม ี2 เครื่องเล่นเบาๆ

เด็กๆเล่นได ้ผูใ้หญ่เล่นด ีคอื Fantasia Carousel(มา้หมุน) กับ Dumbo The Fluing 
Elephant  

6.TREASURE COVE เป็นธมีโจรสลัด เนรมติฉากจากภาพยนตร์ชือ่ดัง The Pirates of the 
Caribbean กลายเป็นเครือ่งเล่นและการแสดงโชวส์ดุตระการตา ทีห่าชมไดแ้ค่เพียงที ่เซีย่งไฮ ้

เทา่นัน้ จ าลองฉากตา่งๆ รมิทะเล เครือ่งเลน่ไฮไลทค์อื Pirates of the Caribbean – Battle 

for the Sunken Treasure เป็นเครือ่งเลน่แนว 4D จะพาเราน่ังเรอืพจญภัยไปกับตอ่สูข้องเรอื 
Black Pearl กับ Flying Dutchman นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s 

Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 
7.FANTASY LAND สนุกกบัเมอืงเทพนยิาย เป็นโซนทีต่ัง้ของปราสาทดสินยี ์ทีม่ชี ือ่วา่ 

“Enchanted Stourybook Castle” ทา่นจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิง่ใหญต่ระการตาและตวัการต์นูที่

ทา่นชืน่ชอบ อาทเิชน่ สโนวไ์วท,์ เจา้หญงินทิรา, ซนิเดอเรลา่, มกิกีเ้มาท,์ หมพีล ูและเพือ่นๆตวั
การต์นูอนัเป็นทีใ่ฝ่ฝันของทุกคน และยังโซนกจิกรรมอยา่งเชน่ “Once Upon a Time 

Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาทดสินยี ์พบเรือ่งราวของสโนว ์ไวท ์ผา่นจอภาพแบบ
สามมติ ิหรอื “AlIce in Wonderland Maze” เป็นทางเดนิผา่นเขาวงกตเพือ่เขา้ไปเจอตวัละคร

จาก Alice in Wonderland  และเครือ่งเลน่ไฮไลทข์องโซนนี้ก็คอื “แคระทัง้ 7 ชวนใหส้นุกและ
หวาดเสยีวไดพ้อสมควร 

 อสิระอำหำรกลำงวนั และอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

 VIENNA HOTEL เทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่ำ้ เซีย่งไฮ ้- กรุงเทพฯ 

03.00 น. สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตซิำ่งไหผู่ต่ง 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้แบบกลอ่ง 

06.50 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่X761 ระหวำ่ง

เดนิทำงมบีรกิำร SNACK BOX 

10.15 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวันสดุทา้ย ลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้

แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคบัลกูทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท  (ส าหรับทา่นทีเ่ดนิทางไปและกลับพรอ้มห    

     คณะเทา่นัน้)   

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,500 บาท** 
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 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล  

     คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณำ 

     สอบถำมจำกหวัหนำ้ทวัรก์อ่นกำรใชบ้รกิำร) 

 


