
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) - เมอืงเซีย่งไฮ ้
 
21.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์2 แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์

(Air Asia x) ซึง่จะมีเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรที่
น่ังบนเครือ่งบนิ   

 
วนัทีส่อง สนามบนิซ่างไห ่ผูต่ง - น ัง่รถไฟแมเ่หล็กเขา้เมอืง – อสิระเต็มวนัทีเ่ซี่ยงไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(ราคาทวัรน์ ี ้

รวมรถบสัรบั-สง่ พรอ้มหวัหนา้ทวัรบ์รกิาร) 
 

00.10 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจีน เมืองเซีย่งไฮ ้โดย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ (Air Asia x) เที่ยวบินที่ XJ760 (ใช้ระยะเวลาบนิ

โดยประมาณ 4 ช ัว่โมง 20 นาท)ี  

05.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิซ่างไห ่ผูต่ง ประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ ้(เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทาง นําท่าน
เดนิทางตามโปรแกรม 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (1) 
นําทา่นสัมผัสกับเทคโนโลยดีา้นคมนาคมสดุไฮเทค นําทา่นโดยสาร รถไฟแม่เหล็ก เขา้สู่เมืองเซี่ยงไฮ ้รถไฟ
ขบวนนีจ้ดัว่าเป็นรถไฟทีเ่ร็วทีสุ่ดในจนี ความเร็วของรถไฟขบวนน้ีอยู่ที่ 430 กโิลเมตรต่อชั่วโมง นําท่าน
เดนิทางสู ่เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(Shanghai Disneyland) สวนสนุกแหง่ที ่6 แหง่อาณาจกัรดสินยี ์ซึ่งม ี

ขนาดใหญอ่นัดบั 2 ของโลก รองจากดสินยีแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา และเป็นสวน
สนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่ที ่3 ในเอเชยี ต ัง้อยูใ่นเขตฉวนซา ใกลก้บัแมนํ่า้หวงผู ่และสนามบนิผู่ตง สวนสนุก
เซีย่งไฮด้สินียแ์ลนดม์ีขนาดใหญก่ว่าฮ่องกงดสินียแ์ลนดถ์งึ 3 เทา่ เปิดใหบ้รกิารเมื่อวันที ่16 มถินุายน 2016  ซึง่
ใชเ้วลารว่ม 5 ปีในการกอ่สรา้ง โดยใชง้บทัง้สิน้ราว 5.5 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืราว 180,000 ลา้นบาท  

 

 
 



 

 

 

โดยเซีย่งไฮ ้ดสีนียแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธมีปารค์ และ 1 ฟรโีซน ดังน้ี 
 Disney Town เป็นโซนแรกกอ่นเขา้สวนสนุก โซนน้ีไม่ตอ้งเสยีเงนิคา่เขา้ชม ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร 

รา้นจําหน่ายของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย อีกทัง้ยังมี Lego Land ในโซนน้ีอีกดว้ย  
 Mickey Avenue โซนน้ีจะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึกับรา้นอาหาร และก็จะมีสว่นของทีฉ่ายหนังการ์ตูน

สัน้ของมกิกีเ้มา้ส ์เหมาะกบัการถา่ยรูปและน ัง่พกัผอ่นภายในสวนสนุก 
 Adventure Isle ดนิแดนใหก้ารผจญภัยที่จะทําใหนั้กท่องเที่ยวไดต้ื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขา

ลกึลับในยคุดกึดําบรรพ์ “Camp Discovery” พรอ้มเชญิชวนใหร้่วมเดนิสํารวจดนิแดนที่แฝงไปดว้ย
ปรศินาและความลกึลับ และลงเรอืเขา้ไปสู ่“Roaring Rapids” อุโมงคถ้ํ์าปรศินาในชอ่งเขารอวรร์ ิง่ ซึง่
เป็นทีอ่ยูข่องจระเขยั้กษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็นเครือ่งเลน่แนว 4D จะพา

เราบนิชมธรรมชาตแิละสิง่กอ่สรา้งตา่งๆท่ัวโลก 
 Tomorrow Land อีกหนึง่ไฮโลทเ์ดน่ของสวนสนุกดสินีย ์ทีมั่กจะสรา้งโลกแหง่อนาคต เพื่อสรา้งจตินา

การใหก้ับเด็กๆ พรอ้มกับดีไซน์เครื่องเล่นสุดล้ําใหเ้ขา้กับคอนเซ็ปต์ สําหรับที่ดสินีย์แลนด์แห่งใหม่น้ี 
เปิดตัวเครือ่งเลน่ทีม่ีจากวดิโีอเกมและภาพยนตรไ์ซไฟชือ่ดัง Tron รถไฟเหาะรปูทรงจักรยานยนตไฮเทค 
ทีถ่กูขนานนามไวว้่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาสําหรับเซี่ยงไฮ ้

ดสีนียแ์ลนดท์ีห่า้มพลาด หรอืจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star Wars Launch Bay” ไดถ้่ายรูป
กับ Darth Vader ตัวเป็นๆ 

 Gardens of Imagination มีจุดเดน่เรือ่งวัฒนธรรมของจีน สง่เสรมิเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวน
สนุกแหง่น้ีไดอ้ยา่งเต็มที ่สวนทีตั่ง้อยูไ่ม่ไกลจากปราสาทเทพนยิาย „Wandering Moon Teahouse’ เป็น
โรงน้ําชาทีพั่กผ่อนหยอ่นใจทีง่ดงามอยา่งลงตัว อีกทัง้ยังมีสวนทีเ่ลอืกตัวละครสัตว์ของดสินีย์ ดัดแปลง
เป็นเหลา่ 12 นักกษัตรยิ ์ตามแบบปฏทินิจีน มี 2 เครือ่งเลน่เบาๆเด็กๆเลน่ได ้ผูใ้หญเ่ลน่ด ีคอื Fantasia 
Carousel (มา้หมุน) กับ Dumbo The Flying Elephant  

 Treasure Cove เป็นธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดัง The Pirates of the Caribbean 
กลายเป็นเครือ่งเลน่และการแสดงโชว์สดุตระการตา ทีห่าชมไดแ้คเ่พียงที่ เซี่ยงไฮ ้เท่านั้น จําลองฉาก
ต่างๆ รมิทะเล เครื่องเล่นไฮไลท์คือ Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken 
Treasure เป็นเครือ่งเลน่แนว 4D จะพาเราน่ังเรือพจญภัยไปกับต่อสูข้องเรือ Black Pearl กับ Flying 
Dutchman นอกจากน้ียังมีเครือ่งเลน่มากมาย เชน่ „Barbossa’s Revenge’ และ „Siren’s Revenge’ 

 Fantasy Land สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตัง้ของปราสาทดสินีย์ ที่มีชื่อว่า “Enchanted 
Stourybook Castle” ทา่นจะไดพ้บกับโชวอั์นยิง่ใหญต่ระการตาและตัวการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบ อาทเิชน่ 
สโนว์ไวท,์ เจา้หญงินทิรา, ซนิเดอเรลา่, มกิกีเ้มาท,์ หมีพล ูและเพื่อนๆตัวการต์นูอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุก
คน และยังโซนกจิกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภัยภายใน
ปราสาทดสินีย ์พบเรือ่งราวของสโนว ์ไวท ์ผ่านจอภาพแบบสามมติ ิหรอื “ALICE IN WONDERLAND 
MAZE” เป็นทางเดนิผ่านเขาวงกตเพื่อเขา้ไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland  และเครื่องเล่น
ไฮไลทข์องโซนน้ีก็คอื “Seven Dwarfs Mine Train” น่ังรถไฟเขา้เหมืองแรไ่ปกับคนแคระทัง้ 7 ชวน

ใหส้นุกและหวาดเสยีวไดพ้อสมควร   
** อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั ** 

 (ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัปรบัเปลีย่นวนัเขา้ชมดสีนีย่แ์ลนด ์ข ึน้อยู่กบัความเหมาะสม และ
คํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Venus International Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม เมอืงโบราณจูเจยีเจีย่ว (ราคาทวัรน์ ีร้วมลอ่งเรอื) - รา้นผา้ไหม - ยา่นซนิเทยีนตี ้
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 นําทา่นสัมผัสกับเทคโนโลยดีา้นคมนาคมสดุไฮเทค นําทา่นโดยสาร รถไฟแม่เหล็ก เขา้สู่เมืองเซี่ยงไฮ ้รถไฟ

ขบวนนีจ้ดัวา่เป็นรถไฟทีเ่ร็วทีสุ่ดในจนี ความเร็วของรถไฟขบวนน้ีอยูท่ี ่430 กโิลเมตรตอ่ชั่วโมง จากนัน้นําท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงโบราณจูเจยีเจีย่ว (Zhujiajiao Ancient Town) ซึง่ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของเซีย่งไฮ ้รมิฝ่ัง
ทะเลสาบดืน้ซาน และอยูร่ะหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นตําบลนํา้แห่งวฒันธรรมโบราณ ตดิ
อนัดบัหนึง่ในสีท่ ีม่ชีือ่เสยีงโดง่ดงัในบรรดาตําบลนํา้ของเมอืงเซีย่งไฮ ้อกีท ัง้ไดช้ือ่วา่เป็นไข่มุกใตแ้ม่นํา้
แยงซเีกยีง  

 



 

 

 

 
 

ปัจจุบันทียั่งคงดํารงวถิชีวีติ และความเป็นอยูแ่บบดัง้เดมิเอาไว ้แมว้่ารอบขา้งของชมุชนความเจรญิแผ่ขยายอยูร่อบ
ดา้น แตท่ว่าชมุชนรมิน้ําของชายแดนเมืองเซีย่งไฮแ้หง่น้ียังคงเสน่หม์นขลังของรปูแบบบา้นเรอืน ซึง่ภายในเมืองมี
ส ิง่กอ่สรา้งทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศห์มงิ และราชวงศซ์งิอยูม่ากมาย จากน ัน้นําทา่นลอ่งเรอืชมเมอืงจู
เจยีเจีย่ว 

 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนูขาหมูซูโจว (3) 



 

 

 

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้(Shanghai) มหานครทีใ่หญท่ีสุ่ดของประเทศจนี ตัง้อยู่บรเิวณ
ปากแม่น้ําแยงซ ีเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวนัออกเฉยีงใต ้มีพื้นที ่6,200 ตร.กม. 
มีประชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมืองทา่พาณชิยข์นาดใหญแ่หง่ทะเลจีนใต ้ที่ไดร้ับการพัฒนาจนถูกขนาน
นามว่า “นครปารสีแหง่ตะวนัออก” ระหว่างทางนําทา่นแวะ รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจีน  ใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้สนิคา้ทีทํ่าจากผา้ไหม เชน่ผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ จากนัน้นําทา่นสู ่ยา่นซินเทยีนตี ้(Xin Tian 
Di) เป็นหนึง่ในยา่นการคา้และแหลง่ทอ่งเทีย่วทีค่กึคกัทีสุ่ดในเมอืงเซี่ยงไฮ  ้อดีตเคยเป็นเขตบา้นก่ออิฐสี
เทาสไตลส์อืคูเ่หมนิ ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีม่ีเอกลักษณ์พเิศษของเซีย่งไฮ ้ตอนหลังไดรั้บการปรับปรงุจากรัฐบาล
ใหเ้ป็นยา่นถนนคนเดนิ กลายมาเป็นสถานทีเ่ทีย่วทีฮ่ติตดิอันดับของคนเซีย่งไฮไ้ดใ้นเวลาอันสัน้ มีสถาปัตยกรรม
ทัง้เกา่แกแ่ละทันสมัยผสมผสานกัน มีรา้นอาหาร รา้นคา้ และสถานบันเทงิสไตล์ตะวันออกและตะวันตกหลอม

รวมกัน อีกทัง้ยังไดรั้กษาบรรยากาศดัง้เดมิ และวัฒนธรรมทีม่ีเอกลักษณ์แบบเซีย่งไฮเ้อาไวอ้ยา่งลงตัว ทกุวันน้ี ซนิ
เทยีนตีไ้ดก้ลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเซีย่งไฮไ้ปแลว้ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนูไกแ่ดง (4) 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Venus International Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ รา้นบวัหิมะ – ตกึจินเหม่า ช ัน้ 88 (ราคาทวัร ์น ีร้วมขึน้ตกึช ัน้ 88) – หาดไหว่ทนั - ถนนนานกิง - 
Starbucks Reserve Roastery - รา้นหยก - ถนนเทยีนจือ่ฝาง 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําทา่นแวะชม รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟ
ไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น จากนั้นนําท่านขึน้ตกึ ตกึจนิเหม่า ช ัน้ 88 (Jin Mao 
Tower) ** (ราคาทวัรน์ ีร้วมขึน้ตกึช ัน้ 88) **  ตกึทีม่ีความสงูประมาณ 420 เมตร สรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2541 
ซึง่หลังจากสรา้งเสร็จตกึแหง่น้ีเคยไดรั้บการยอมรับว่าเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในประเทศจีน และจัดว่าสูงเป็นอันดับที่ 3 
ของโลก ตกึจินเหม่าถูกออกแบบโดยบรษัิท Skidmore, Owings & Merrill เป็นบรษัิทของสหรัฐอเมรกิา 
โครงสรา้งของตัวอาคารมลัีกษณะคลา้ยกับเจดยี ์8 เหลีย่ม ทีเ่รยีงตอ่กันเป็นชัน้ๆในรปูแบบโมเดริน์ ทีผ่สมผสานกัน
ระหว่างจีนดัง้เดมิ และสมัยใหม่ นําทุกทา่นขึน้ลฟิทค์วามเร็วสูงไปยงัช ัน้ 88 ซึง่ใชเ้วลาเพยีง 45 นาท ีเพือ่
ชมววิเมอืงเซีย่งไฮ ้ซึง่ถอืวา่เป็นจุดชมววิทีใ่หญท่ีสุ่ดในจนี พรอ้มชมววิของหาดไหวท่นั 

 

 
 



 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (6) 
จากนัน้นําทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน (Waitan) ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่าน
ถนนรมิแมนํ่า้ทีม่คีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแมนํ่า้หวงผูฝ่ั่งตะวนัตกซึง่อยูใ่นยา่นเมอืงเกา่ หาดไว่
ทานยงัเคยเป็นสถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรท์ีโ่ดง่ดงัเร ือ่ง “เจา้พอ่เซีย่งไฮ”้ ซึง่ถา่ยทอด เรื่องราวของเจา้พ่อ
เซีย่งไฮ ้ทีเ่กดิขึน้ในยคุทีเ่มืองเซีย่งไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊งค ์แยง่ชงิอํานาจกันใหวุ้่นวายไปหมด หาดไว่
ทานจงึมีชือ่ทีร่ ูจั้กในหมู่นักทอ่งเทีย่วชาวไทยว่า "หาดเจา้พ่อเซีย่งไฮ"้ น่ันเอง  

 

 
 
และหาดไว่ทานน้ียังอยูใ่กล ้ถนนนานกงิ (Nanjing Street) ถนนคนเดนิที่เป็นแหล่งช้อปป้ิงสนิคา้แบรนด์
เนมและสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่ยิมของคนไทยอกีแหง่หนึง่ นอกจากน้ีที่หาดไว่ทานยังสามารถมองเห็น "หอ
ไขมุ่ก" ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซีย่งไฮไ้ดอ้ยา่งชัดเจนอกีดว้ย ใครมาเยอืนเซีย่งไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงาม

แบบคลาสสกิของ “เดอะบันด”์ จงึเรยีกไดว้่ามาถงึเซี่ยงไฮจ้รงิๆ  นําท่านอสิระช้อปป้ิงทีถ่นนนานกงิไดต้าม
อธัยาศยั  
 



 

 

 

 
 
จากนัน้นําทา่นชมรา้น Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ทีน่ครเซีย่งไฮ ้มาพรอ้มกบัความยิง่ใหญ่
อลงัการ ครองตําแหนง่สตารบ์คัสท์ีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในโลก ซึง่ไดทํ้าการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 
2017 มีเน้ือทีใ่หญโ่ตถงึ 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแตง่ดว้ยแผ่นไมร้ปูหกเหลีย่มซึง่เป็นงานแฮนด์เมด
จํานวน 10,000 แผ่น และทีตั่ง้ตระหง่านอยู่กลางรา้นคือถังค่ัวกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตกึ 2 ชัน้ 
ประดับประดาดว้ยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึง่บอกเลา่เรือ่งราวความเป็นมาของสตาร์
บัคส์ กาแฟที่ค่ัวในถังทองเหลืองน้ีจะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองดา้นบน ซึง่จะทําใหเ้กดิเสียงราวกับ

เสยีงดนตร ีมีเคาน์เตอรท์ีย่าวทีส่ดุ ซึง่มีความยาวถงึ 26.9 เมตร ครองตําแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคส์ที่มีความ
ยาวทีส่ดุในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทัง้เครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขาน้ีเพียงแห่งเดียว   
จากนัน้นําทา่นชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล้ําคา่แกค่นทีท่า่นรัก    
จากน่ันนําทา่นเดนิทางสู ่ถนนเทยีนจือ่ฝาง (Tianzi Fang) เป็นยา่นศลิปะแห่งเมืองเซี่ยงไฮ ้แมจ้ะเป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วยอดนยิมแตก่็ยังคงรักษาความรูส้กึแบบดัง้เดมิไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี มรีา้นคา้หลากหลายในอาคารอฐิ

เกา่แกเ่ป็นเสนห่ข์องถนนแหง่นี ้เดนิชมรา้นทีไ่มธ่รรมดา มขีายต ัง้แตเ่คร ือ่งประดบัทํามอืจนถงึสมุดโนต้
ปกหนงั บา้นเรอืนทีเ่รยีงรายอยูข่า้งถนนและอพารต์เมนทข์า้งบนรา้นคา้ คอืบา้นของคนทอ้งถิน่ซึ่งให้
ความรูส้กึถงึความเป็นชุมชนอยา่งชดัเจน รา้นคา้หลายแหง่ทีน่ ีต่ ัง้อยูใ่นอาคารพกัอาศยัสมยัตน้ศตวรรษ
ที ่20 ทีเ่รยีกกนัว่า “Shikumen” ซึง่มีประตูหนิที่โดดเด่น ผูอ้ยู่อาศัยไดร้ณรงค์เพื่อปกป้องพื้นที่น้ีจากการ
คกุคามของการพัฒนาอสังหารมิทรัพยเ์พื่อการพาณชิย ์ซึง่จะรือ้ถอนอาคารเกา่แก ่และปัจจุบันพื้นทีน้ี่ไดรั้บการจัด
ใหเ้ป็นชุมชนศลิปิน ภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของที่ระลึก และงานแสดงของศลิปินทัง้ในและ
ตา่งประเทศ  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนูเสีย่วหลงเปา (7) 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... New Knight Royal Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่า้ สนามบนิซ่างไห ่ผูต่ง – สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (8) 
06.50 น. บนิลัดฟ้าสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(Air Asia x) เทีย่วบนิที ่XJ761 (ใชร้ะยะเวลาบนิ

ประมาณ 4 ช ัว่โมง 20 นาท)ี 

10.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

**************************************** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทาํการออกต๋ัวเน่ืองจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง และไมม่เีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

10 – 14 ตุลาคม 2562 16,999 16,999 5,999 8,999 

17 – 21 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 4,999 7,999 

19 – 23 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 4,999 7,999 

24 – 28 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 4,999 7,999 

07 – 11 พฤศจกิายน 2562 14,999 14,999 4,999 7,999 

21 – 25 พฤศจกิายน 2562 14,999 14,999 4,999 7,999 

05 – 09 ธนัวาคม 2562 14,999 14,999 4,999 7,999 

06 – 10 ธนัวาคม 2562 15,999 15,999 5,999 7,999 

12 – 16 ธนัวาคม 2562 13,999 13,999 4,999 7,999 

19 – 23 ธนัวาคม 2562 13,999 13,999 4,999 7,999 

26 – 30 ธนัวาคม 2562 13,999 13,999 4,999 7,999 

27 – 31 ธนัวาคม 2562 15,999 15,999 4,999 7,999 

28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 22,999 22,999 7,999 12,999 



 

 

 

29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 22,999 22,999 7,999 12,999 

30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 22,999 22,999 7,999 12,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมคา่วซี่ากรุป๊ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ** 

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน ัน้) 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรว่มโปรโมทสนิคา้พื้นเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นขายเสื้อกันหนาว, รา้น

ศลิปะรัสเซยี, รา้นสนิคา้พื้นเมือง ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบรษัิทฯ จึง

อยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยูก่ับความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมือง 

หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จากท่าน

เป็นจํานวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 

 

 โรงแรมทีพั่กอาจมีการสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจาํนวน 15 ท่าน ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีก่ําหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วีซา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมัดจําครัง้แรก) (สําหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วีซา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวีซา่หนา้

ดา่น หรอืวีซา่กรุ๊ป) 

  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 



 

 

 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนีภ้ายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นตอ้งเช็ค

ทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการใหส้ทิธิ์ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนือ่งจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ําใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธิการเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น

วันหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ ( ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดินทาง สําเนา

บัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น 

การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวันหยุด

ทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซีา่ ท ีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วีซ่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน ( ต๋ัว) 

จะตอ้งออกก่อนแต่วซีา่ยังไม่ออก เนือ่งจากท่านยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจริง หากท่านส่ง สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้

แรกทีม่รูีป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  



 

 

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล  ์PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถ

ใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมตํ่า่กว่า 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขต

หรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง

ค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จาํเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จาํเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการย ืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ

ของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูดํ้าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ําหนด จงึอาจ

ทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 

** สําหรบับุคคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี ้ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา จะไมส่ามารถยืน่วซี่ากรุ๊ปหรอืวซีา่
แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่** 

1. อสิราเอล          2. อฟักานสิถาน          3. ปากสีถาน           4. อุซเบกสิถาน          5. ทาจกิสิขาน               6. เตริก์เมนสิถาน  

7. อหิรา่น              8. อริกั                       9. ตุรก ี                 10. อยีปิต ์                  11. ซาอุดอิาระเบยี        12. ซเีรยี  

13. เลบานอน      14. จอรแ์ดน               15. อนิเดยี             16. ศรลีงักา                17. ลเิบยี                      18. ซูดาน  

19. แอลจเีรยี      20. ไนจเีรยี                 21. คาซคัสถาน     22. รฐัปาเลสไตน ์

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ท ีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิ์สําหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี ้และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้น

รายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่

ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส่้งหนา้หนังสอืเดิน และ หนา้วีซ่ามาใหก้ับทางบริษัทพรอ้ม

การชําระเงนิมัดจําหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 



 

 

 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท 

เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ําใหต้น้ทุนสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอีํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของ

บรษัิทกํากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวขอ้งกับทาง

บรษัิทอาทเิช่น วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนอืการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวร์เฉพาะ

ส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏิบัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวรน์ี ้เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นีข้ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 


