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DE207 : โปรแกรมทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (XJ)

เดือน

กำหนดการ

กันยายน 2562

26-30 ก.ย. 62

ตุลาคม 2562

10-14 ต.ค. 62 , 17-21 ต.ค. 62 , 19-23 ต.ค. 62 , 24-28 ต.ค. 62

พฤศจิกายน 2562

07-11 พ.ย. 62 , 21-25 พ.ย. 62

ธันวาคม 2562

05-09 ธ.ค. 62 , 06-10 ธ.ค. 62 , 12-16 ธ.ค. 62 , 19-23 ธ.ค. 62 , 26-30 ธ.ค.
62 , 27-31 ธ.ค. 62 , 28 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 , 29 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63 , 30
ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63
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วันที่ 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เซี่ยงไฮ้

21.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)
พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง แบบ 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน
หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

วันที่ 2

สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง - อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (ราคาทัวร์นี้ รวมรถบัสรับ-ส่ง
พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ)

00.10 น.

บินลัดฟ้าสู่ ประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ้ โดย แอร์เอเชียเอ็กซ์ (Air Asia x) เที่ยวบินที่ XJ760 (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ4
ชั่วโมง 20 นาที)

05.30 น.

เดินทางถึง สนามบินซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ้ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว
รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทางนำท่านเดินทางตามโปรแกรม

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารเมนูอาหารจีนท้องถิ่น (1)
นำท่านสัมผัสกับเทคโนโลยีด้านคมนาคมสุดไฮเทค นำท่านโดยสาร รถไฟแม่เหล็ก เข้าสู่
เมืองเซี่ยงไฮ้ รถไฟขบวนนี้จัดว่าเป็นรถไฟที่เร็วที่สุดในจีนความเร็วของรถไฟขบวนนี้อยู่ที่ 430 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นำท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (Shanghai Disneyland)สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย์
ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ำหวงผู่
และสนามบินผู่ตงสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16
มิถุนายน 2016 ซึ่งใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000
ล้านบาท
โดยเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ ประกอบไปด้วย 6 ธีมปาร์ค และ 1 ฟรีโซนดังนี้
• Disney Town เป็นโซนแรกก่อนเข้าสวนสนุก โซนนี้ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าชม ประกอบไปด้วยร้านอาหาร
ร้านจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆมากมาย อีกทั้งยังมี Lego Landในโซนนี้อีกด้วย
• Mickey Avenue โซนนี้จะเป็นโซนขายของที่ระลึกกับร้านอาหาร
และก็จะมีส่วนของที่ฉายหนังการ์ตูนสั้นของมิกกี้เม้าส์เหมาะกับการถ่ายรูปและนั่งพักผ่อนภายในสวนสนุก
• Adventure Isle ดินแดนให้การผจญภัยที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดำบรรพ์
“Camp Discovery”พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินสำรวจดินแดนที่แฝงไปด้วยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเข้าไปสู่
“Roaring Rapids”อุโมงค์ถ้ำปริศนาในช่องเขารอวร์ริ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของจระเข้ยักษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The
Horizon เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเราบินชมธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างต่างๆทั่วโลก
• Tomorrow Land อีกหนึ่งไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย์ ที่มักจะสร้างโลกแห่งอนาคต เพื่อสร้างจิตนาการให้กับเด็กๆ
พร้อมกับดีไซน์เครื่องเล่นสุดล้ำให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ สำหรับที่ดิสนีย์แลนด์แห่งใหม่นี้
เปิดตัวเครื่องเล่นที่มีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค
ที่ถูกขนานนามไว้ว่า “Lightcycle Power Run”เป็นหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาสำหรับเซี่ยงไฮ้
ดีสนีย์แลนด์ที่ห้ามพลาดหรือจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star Wars Launch Bay”ได้ถ่ายรูปกับ Darth Vader
ตัวเป็นๆ
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• Gardens of Imagination มีจุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมของจีน
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่ สวนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering
Moon Teahouse’ เป็นโรงน้ำชาที่พักผ่อนหย่อนใจที่งดงามอย่างลงตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์
ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฏิทินจีนมี 2 เครื่องเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดี คือ Fantasia
Carousel(ม้าหมุน) กับ Dumbo The Flying Elephant
• Treasure Cove เป็นธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดัง The Pirates of the Caribbean
กลายเป็นเครื่องเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ที่หาชมได้แค่เพียงที่ เซี่ยงไฮ้ เท่านั้น จำลองฉากต่างๆ
ริมทะเลเครื่องเล่นไฮไลท์คือPirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasureเป็นเครื่องเล่นแนว 4D
จะพาเรานั่งเรือพจญภัยไปกับต่อสู้ของเรือ Black Pearl กับ Flying Dutchman นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นมากมาย เช่น
‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’
• Fantasy Land สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตั้งของปราสาทดิสนีย์ ที่มีชื่อว่า “Enchanted Stourybook
Castle”ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา,
ซินเดอเรล่า, มิกกี้เมาท์, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคนและยังโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon
a Time Adventure”เป็นการพจญภัยภายในปราสาทดิสนีย์ พบเรื่องราวของสโนว์ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรือ
“ALICE IN WONDERLAND MAZE” เป็นทางเดินผ่านเขาวงกตเพื่อเข้าไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland
และเครื่องเล่นไฮไลท์ของโซนนี้ก็คือ “Seven Dwarfs Mine Train” นั่งรถไฟเข้าเหมืองแร่ไปกับคนแคระทั้ง 7
ชวนให้สนุกและหวาดเสียวได้พอสมควร
กลางวัน / ค่ำ

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

พักที่

Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ราคาทัวร์นี้รวมล่องเรือ) - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นำท่านสัมผัสกับเทคโนโลยีด้านคมนาคมสุดไฮเทค นำท่านโดยสาร
รถไฟแม่เหล็กเข้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้รถไฟขบวนนี้จัดว่าเป็นรถไฟที่เร็วที่สุดในจีนความเร็วของรถไฟขบวนนี้อยู่ที่ 430
กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (Zhujiajiao Ancient
Town)ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ริมฝั่งทะเลสาบดื้นซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู
เป็นตำบลน้ำแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้
อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียง ปัจจุบันที่ยังคงดำรงวิถีชีวิต
และความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมเอาไว้แม้ว่ารอบข้างของชุมชนความเจริญแผ่ขยายอยู่รอบด้าน
แต่ทว่าชุมชนริมน้ำของชายแดนเมืองเซี่ยงไฮ้แห่งนี้ยังคงเสน่ห์มนขลังของรูปแบบบ้านเรือน
ซึ่งภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนูขาหมูซูโจว (3)

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี
เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14
ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก”
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ระหว่างทางนำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า
รองเท้า เป็นต้น
จากนั้นนำท่านสู่ ย่านซินเทียนตี้ (Xin Tian
Di)เป็นหนึ่งในย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้อดีตเคยเป็นเขตบ้านก่ออิฐสีเทาสไตล์สือคู่เหมิน
ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษของเซี่ยงไฮ้ ตอนหลังได้รับการปรับปรุงจากรัฐบาลให้เป็นย่านถนนคนเดิน
กลายมาเป็นสถานที่เที่ยวที่ฮิตติดอันดับของคนเซี่ยงไฮ้ได้ในเวลาอันสั้น มีสถาปัตยกรรมทั้งเก่าแก่และทันสมัยผสมผสานกัน
มีร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบันเทิงสไตล์ตะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกัน อีกทั้งยังได้รักษาบรรยากาศดั้งเดิม
และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์แบบเซี่ยงไฮ้เอาไว้อย่างลงตัว ทุกวันนี้
ซินเทียนตี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้ไปแล้ว
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนูไก่แดง(4)

พักที่

VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

ร้านบัวหิมะ - ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) - หาดไหว่ทัน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve
Roastery - ร้านหยก - ถนนเทียนจื่อฝาง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านแวะชม ร้านบัวหิมะชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง
และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน
จากนั้นนำท่านขึ้นตึก ตึกจินเหม่าชั้น 88 (Jin Mao Tower) ** (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) ** ตึกที่มีความสูงประมาณ
420 เมตร สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2541 ซึ่งหลังจากสร้างเสร็จตึกแห่งนี้เคยได้รับการยอมรับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน
และจัดว่าสูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก ตึกจินเหม่าถูกออกแบบโดยบริษัท Skidmore, Owings & Merrill
เป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกา โครงสร้างของตัวอาคารมีลักษณะคล้ายกับเจดีย์ 8 เหลี่ยม
ที่เรียงต่อกันเป็นชั้นๆในรูปแบบโมเดิร์น ที่ผสมผสานกันระหว่างจีนดั้งเดิม และสมัยใหม่ นำทุกท่านขึ้นลิฟท์ความเร็วสูงไปยังชั้น
88 ซึ่งใช้เวลาเพียง 45 นาที เพื่อชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในจีน พร้อมชมวิวของหาดไหว่ทัน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (6)

บ่าย

จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน (Waitan)ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด
แต่เป็นย่านถนนริมแม่น้ำที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่า
หาดไว่ทานยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้”ซึ่งถ่ายทอด เรื่องราวของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
ที่เกิดขึ้นในยุคที่เมืองเซี่ยงไฮ้เต็มไปด้วยเจ้าพ่อหลายแก๊งค์ แย่งชิงอำนาจกันให้วุ่นวายไปหมด
หาดไว่ทานจึงมีชื่อที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยว่า "หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" นั่นเอง
และหาดไว่ทานนี้ยังอยู่ใกล้ ถนนนานกิง (Nanjing Street)
ถนนคนเดินที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ง
นอกจากนี้ที่หาดไว่ทานยังสามารถมองเห็น "หอไข่มุก"ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์”
จึงเรียกได้ว่ามาถึงเซี่ยงไฮ้จริงๆนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนนานกิงได้ตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านชมร้าน Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ
ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลกซึ่งได้ทำการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2017มีเนื้อที่ใหญ่โตถึง 2,787

www.doubleenjoy.com

ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดจำนวน 10,000 แผ่น
และที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางร้านคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น
ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสตาร์บัคส์
กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี
มีเคาน์เตอร์ที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตำแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคส์ที่มีความยาวที่สุดในโลก
มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียงแห่งเดียว
จากนั้นนำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ำค่าแก่คนที่ท่านรัก
จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ ถนนเทียนจื่อฝาง (Tianzi Fang) เป็นย่านศิลปะแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้
แม้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแต่ก็ยังคงรักษาความรู้สึกแบบดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี
มีร้านค้าหลากหลายในอาคารอิฐเก่าแก่เป็นเสน่ห์ของถนนแห่งนี้ เดินชมร้านที่ไม่ธรรมดา
มีขายตั้งแต่เครื่องประดับทำมือจนถึงสมุดโน้ตปกหนัง บ้านเรือนที่เรียงรายอยู่ข้างถนนและอพาร์ตเมนท์ข้างบนร้านค้า
คือบ้านของคนท้องถิ่นซึ่งให้ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนอย่างชัดเจน
ร้านค้าหลายแห่งที่นี่ตั้งอยู่ในอาคารพักอาศัยสมัยต้นศตวรรษที่ 20 ที่เรียกกันว่า “Shikumen” ซึ่งมีประตูหินที่โดดเด่น
ผู้อยู่อาศัยได้รณรงค์เพื่อปกป้องพื้นที่นี้จากการคุกคามของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
ซึ่งจะรื้อถอนอาคารเก่าแก่ และปัจจุบันพื้นที่นี้ได้รับการจัดให้เป็นชุมชนศิลปิน ภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก
และงานแสดงของศิลปินทั้งในและต่างประเทศ
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนูเสี่ยวหลงเปา (7)

พักที่

NEW KNIGHT ROYAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

03.00 น.

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง

เช้า

บริการอาหารเช้าแบบกล่อง

06.50 น.

บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Air Asia x) เที่ยวบินที่ XJ761 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 20
นาที)

10.15 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
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ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

26 - 30 กันยายน 2562
10 - 14 ตุลาคม 2562
17 - 21 ตุลาคม 2562
19 - 23 ตุลาคม 2562
24 - 28 ตุลาคม 2562
07 - 11 พฤศจิกายน 2562
21 - 25 พฤศจิกายน 2562
05 - 09 ธันวาคม 2562
06 - 10 ธันวาคม 2562
12 - 16 ธันวาคม 2562
19 - 23 ธันวาคม 2562
26 - 30 ธันวาคม 2562
27 - 31 ธันวาคม 2562
28 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563
30 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ
13,999
16,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
13,999
13,999
13,999
15,999
22,999
22,999
22,999
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พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
4,999
5,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
5,999
4,999
4,999
4,999
4,999
7,999
7,999
7,999

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
• ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
• ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
• ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
• ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก รีด
มินิบาร์ในห้อง รวมถึง
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
• ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยชำระพร้อมเงินมัดจำครั้งแรก) (สำหรับหนังสือ
เดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท(ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป)
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
• นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน
หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น
โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม
ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List)
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ
เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
• นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง
กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า
ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที
• การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00
น.–18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
• กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)

www.doubleenjoy.com

จะต้องแฟกซ์ อีเมล์
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกกา
รจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
• กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน
โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ
และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
• ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
• ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
• ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมดทั้งนี้
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น
การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
• เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว
ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง
ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้
• การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน
หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
• การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
• ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้าออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10
วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า
แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้
ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ
เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ
วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
• อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
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ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์
อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น
ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
• สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
• IATA
ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้แบตเตอรี่สำรองสามารถนำใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจำนวนแ
ละปริมาณที่จำกัด ได้แก่
• แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจำกัดจำนวน
• แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
• แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณี
• ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป
เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น!!
• สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
• สำเนาสูติบัตร เฉพาะผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี
• รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถ่ายคู่กับพาสปอต์)
การทำวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวใช้แค่เพียงสำเนาพาสสปอต์ และรูปถ่ายที่ชัดเจน ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสสปอต์เล่มจริงมา
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