
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - เมืองเซ่ียงไฮ้ 
21.30 น. นดัหมายคณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ 2 แอร์เอเชีย 

เอ็กซ์ (Air Asia x) ซึง่จะมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับ และบริการชว่ยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดนิทาง พร้อมทัง้
เช็คอินรับบตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิ   

 
 
วันท่ี 2 สนามบินซ่างไห่ผู่ตง -  – อิสระเตม็วันท่ีเซ่ียงไฮ้ ดสินีย์แลนด์ (ราคาทัวร์นี ้รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อม

หัวหน้าทัวร์บริการ) 
00.10 น. บนิลดัฟ้าสูป่ระเทศจีน เมืองเซ่ียงไฮ้ โดย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (Air Asia x) เท่ียวบนิท่ี XJ760 (ใช้ระยะเวลาบิน

โดยประมาณ 4 ช่ัวโมง 20 นาที)  

05.30 น. เดนิทางถึง สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง ประเทศจีน เมืองเซ่ียงไฮ้ (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและศลุกากรแล้ว รับกระเป๋าสมัภาระพร้อมออกเดินทาง น า
ทา่นเดนิทางตามโปรแกรม 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (1) 
น าท่านสมัผสักับเทคโนโลยีด้านคมนาคมสุดไฮเทค น าท่านโดยสาร รถไฟแม่เหล็ก เข้าสู่เมืองเซ่ียงไฮ้ 
รถไฟขบวนนีจั้ดว่าเป็นรถไฟที่เร็วที่ สุดในจีน ความเร็วของรถไฟขบวนนีอ้ยู่ท่ี 430 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง 
น าท่านเดินทางสู่ เซ่ียงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (Shanghai Disneyland) สวนสนุกแห่งที่  6 แห่งอาณาจักร
ดิสนีย์ ซึ่ งมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา 
สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนสนุกดสินีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตัง้อยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น า้
หวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนกุเซ่ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เทา่ เปิด
ให้บริการเม่ือวนัท่ี 16 มิถนุายน 2016  ซึ่งใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทัง้สิน้ราว 5.5 พนัล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ล้านบาท  
โดยเซ่ียงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ ประกอบไปด้วย 6 ธีมปาร์ค และ 1 ฟรีโซน ดงันี ้
➢ Disney Town เป็นโซนแรกก่อนเข้าสวนสนุก โซนนีไ้ม่ต้องเสียเงินค่าเข้าชม ประกอบไปด้วย

ร้านอาหาร ร้านจ าหนา่ยของท่ีระลกึตา่งๆมากมาย อีกทัง้ยงัมี Lego Land ในโซนนีอี้กด้วย  



 

 

➢ Mickey Avenue โซนนีจ้ะเป็นโซนขายของท่ีระลึกกับร้านอาหาร และก็จะมีส่วนของท่ีฉายหนัง
การ์ตนูสัน้ของมิกกีเ้ม้าส์ เหมาะกับการถ่ายรูปและน่ังพักผ่อนภายในสวนสนุก 

➢ Adventure Isle ดนิแดนให้การผจญภยัท่ีจะท าให้นกัท่องเท่ียวได้ต่ืนตาต่ืนใจกบับรรยากาศหบุเขา
ลกึลบัในยคุดกึด าบรรพ์ “Camp Discovery” พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดนิส ารวจดนิแดนท่ีแฝงไปด้วย
ปริศนาและความลึกลบั และลงเรือเข้าไปสู ่“Roaring Rapids” อโุมงค์ถ า้ปริศนาในช่องเขารอวร์ร่ิง 
ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของจระเข้ยกัษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็นเคร่ืองเล่นแนว 4D 
จะพาเราบนิชมธรรมชาตแิละสิ่งก่อสร้างตา่งๆทัว่โลก 

➢ Tomorrow Land อีกหนึง่ไฮโลท์เดน่ของสวนสนกุดิสนีย์ ท่ีมกัจะสร้างโลกแหง่อนาคต เพ่ือสร้างจิต
นาการให้กับเด็กๆ พร้อมกบัดีไซน์เคร่ืองเล่นสุดล า้ให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ ส าหรับท่ีดิสนีย์แลนด์แห่ง
ใหมนี่ ้เปิดตวัเคร่ืองเลน่ท่ีมีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟช่ือดงั Tron รถไฟเหาะรูปทรงจกัรยาน
ยนตไฮเทค ท่ีถูกขนานนามไว้ว่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกา
ส าหรับเซ่ียงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ท่ีห้ามพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อยา่ง “Star Wars Launch 

Bay” ได้ถ่ายรูปกบั Darth Vader ตวัเป็นๆ 
➢ Gardens of Imagination มีจดุเดน่เร่ืองวฒันธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของสวนพฤกษาใน

สวนสนุกแห่งนีไ้ด้อย่างเต็มท่ี สวนท่ีตัง้อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon 
Teahouse’ เป็นโรงน า้ชาท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีงดงามอยา่งลงตวั อีกทัง้ยงัมีสวนท่ีเลือกตวัละครสตัว์
ของดิสนีย์ ดดัแปลงเป็นเหล่า 12 นกักษัตริย์ ตามแบบปฏิทินจีน  มี 2 เคร่ืองเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได้ 
ผู้ใหญ่เลน่ดี คือ Fantasia Carousel (ม้าหมนุ) กบั Dumbo The Flying Elephant  

➢ Treasure Cove เป็นธีมโจรสลดั เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ช่ือดงั The Pirates of the Caribbean 
กลายเป็นเคร่ืองเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ท่ีหาชมได้แคเ่พียงท่ี เซ่ียงไฮ้ เท่านัน้ จ าลอง
ฉากต่างๆ ริมทะเล เคร่ืองเล่นไฮไลท์คือ Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken 

Treasure เป็นเคร่ืองเล่นแนว 4D จะพาเรานั่งเรือพจญภัยไปกับต่อสู้ ของเรือ Black Pearl กับ 
Flying Dutchman นอกจากนีย้งัมีเคร่ืองเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s 
Revenge’ 

➢ Fantasy Land สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนท่ีตัง้ของปราสาทดิสนีย์ ท่ีมีช่ือว่า “Enchanted 

Stourybook Castle” ท่านจะได้พบกบัโชว์อนัยิ่งใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตนูท่ีทา่นช่ืนชอบ อาทิ
เช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกีเ้มาท์, หมีพลู และเพ่ือนๆตวัการ์ตูนอันเป็นท่ี
ใฝ่ฝันของทุกคน และยงัโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญ



 

 

ภัยภายในปราสาทดิสนีย์ พบเร่ืองราวของสโนว์ ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรือ “ALICE IN 

WONDERLAND MAZE” เ ป็นทางเดินผ่านเขาวงกตเพ่ือเข้าไปเจอตัวละครจาก Alice in 
Wonderland  และเคร่ืองเล่นไฮไลท์ของโซนนีก็้คือ “Seven Dwarfs Mine Train” นั่งรถไฟเข้า
เหมืองแร่ไปกบัคนแคระทัง้ 7 ชวนให้สนกุและหวาดเสียวได้พอสมควร   

** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ** 
 (ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการสลับปรับเปล่ียนวันเข้าชมดีสน่ีย์แลนด์ ขึน้อยู่กับความเหมาะสม 

และค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก... Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
วันท่ี 3 เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว (ราคาทัวร์นีร้วมล่องเรือ) - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี ้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
 น าท่านสมัผสักับเทคโนโลยีด้านคมนาคมสุดไฮเทค น าท่านโดยสาร รถไฟแม่เหล็ก เข้าสู่เมืองเซ่ียงไฮ้ 

รถไฟขบวนนีจั้ดว่าเป็นรถไฟที่เร็วที่ สุดในจีน ความเร็วของรถไฟขบวนนีอ้ยู่ท่ี 430 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว (Zhujiajiao Ancient Town) ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวันตก
ของเซ่ียงไฮ้ ริมฝ่ังทะเลสาบดืน้ซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน า้แห่ง
วัฒนธรรมโบราณ ตดิอันดับหน่ึงในส่ีที่มีช่ือเสียงโด่งดังในบรรดาต าบลน า้ของเมืองเซ่ียงไฮ้ อีกทัง้
ได้ช่ือว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น า้แยงซีเกียง  
ปัจจุบนัท่ียงัคงด ารงวิถีชีวิต และความเป็นอยู่แบบดัง้เดิมเอาไว้ แม้ว่ารอบข้างของชุมชนความเจริญแผ่
ขยายอยู่รอบด้าน แต่ทว่าชุมชนริมน า้ของชายแดนเมืองเซ่ียงไฮ้แห่งนีย้ังคงเสน่ห์มนขลังของรูปแบบ
บ้านเรือน ซึ่งภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างทางวฒันธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย 
จากนัน้น าท่านล่องเรือชมเมืองจูเจียเจ่ียว 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! บริการท่านด้วยเมนูขาหมูซูโจว (3) 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเซ่ียงไฮ้ (Shanghai) มหานครที่ใหญ่ที่ สุดของประเทศจีน ตัง้อยู่

บริเวณปากแมน่ า้แยงซี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพืน้ท่ี 



 

 

6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ ท่ีได้รับ
การพฒันาจนถกูขนานนามวา่ “นครปารีสแห่งตะวันออก” ระหว่างทางน าท่านแวะ ร้านผ้าไหม ท่ีขึน้ช่ือ
ของประเทศของจีน  ให้ทา่นได้เลือกซือ้สินค้าท่ีท าจากผ้าไหม เชน่ผ้าหม่ เสือ้ผ้า รองเท้า เป็นต้น จากนัน้น า
ท่านสู่ ย่านซินเทียนตี ้(Xin Tian Di) เป็นหน่ึงในย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักที่ สุดใน

เมืองเซ่ียงไฮ้ อดีตเคยเป็นเขตบ้านก่ออิฐสีเทาสไตล์สือคูเ่หมิน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษ
ของเซ่ียงไฮ้ ตอนหลงัได้รับการปรับปรุงจากรัฐบาลให้เป็นย่านถนนคนเดิน กลายมาเป็นสถานท่ีเท่ียวท่ีฮิต
ตดิอนัดบัของคนเซ่ียงไฮ้ได้ในเวลาอนัสัน้ มีสถาปัตยกรรมทัง้เก่าแก่และทนัสมยัผสมผสานกนั มีร้านอาหาร 
ร้านค้า และสถานบนัเทิงสไตล์ตะวนัออกและตะวนัตกหลอมรวมกัน อีกทัง้ยงัได้รักษาบรรยากาศดัง้เดิม 
และวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์แบบเซ่ียงไฮ้เอาไว้อย่างลงตวั ทกุวนันี ้ซินเทียนตีไ้ด้กลายเป็นสญัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมของเซ่ียงไฮ้ไปแล้ว 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! บริการท่านด้วยเมนูไก่แดง (4) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก... Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

     
 
วันท่ี 4 ร้านบัวหิมะ – ตึกจินเหม่า ชัน้ 88 (ราคาทัวร์นีร้วมขึน้ตึกชัน้ 88) – หาดไหว่ทัน - ถนนนานกิง - 

Starbucks Reserve Roastery - ร้านหยก - ถนนเทียนจ่ือฝาง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

น าทา่นแวะชม ร้านบัวหมิะ ชมครีมเป่าซูถ่งั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ” สรรพคณุเป็นเลิศในด้านรักษา
แผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบ้าน จากนัน้น าทา่นขึน้ตกึ ตกึจินเหม่า ชัน้ 88 
(Jin Mao Tower) ** (ราคาทัวร์นีร้วมขึน้ตกึชัน้ 88) **  ตกึท่ีมีความสงูประมาณ 420 เมตร สร้างเสร็จใน
ปี พ.ศ. 2541 ซึง่หลงัจากสร้างเสร็จตกึแห่งนีเ้คยได้รับการยอมรับว่าเป็นตกึท่ีสงูท่ีสดุในประเทศจีน และจดั
ว่าสงูเป็นอนัดบัท่ี 3 ของโลก ตกึจินเหม่าถูกออกแบบโดยบริษัท Skidmore, Owings & Merrill เป็นบริษัท
ของสหรัฐอเมริกา โครงสร้างของตวัอาคารมีลักษณะคล้ายกับเจดีย์ 8 เหล่ียม ท่ีเรียงต่อกันเป็นชัน้ๆใน
รูปแบบโมเดร์ิน ท่ีผสมผสานกนัระหวา่งจีนดัง้เดมิ และสมยัใหม ่น าทุกท่านขึน้ลิฟท์ความเร็วสูงไปยังชัน้ 



 

 

88 ซึ่งใช้เวลาเพียง 45 นาที เพื่อชมวิวเมืองเซ่ียงไฮ้ ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในจีน พร้อม
ชมวิวของหาดไหว่ทัน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (6) 
จากนัน้น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน (Waitan) ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็น
ย่านถนนริมแม่น า้ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น า้หวงผู่ฝ่ังตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมือง
เก่า หาดไว่ทานยังเคยเป็นสถานที่ ถ่ายท าภาพยนตร์ที่ โด่งดังเร่ือง  “เจ้าพ่อเซ่ียงไฮ้” ซึ่งถ่ายทอด 
เร่ืองราวของเจ้าพอ่เซ่ียงไฮ้ ท่ีเกิดขึน้ในยคุท่ีเมืองเซ่ียงไฮ้เต็มไปด้วยเจ้าพอ่หลายแก๊งค์ แย่งชิงอ านาจกนัให้
วุน่วายไปหมด หาดไวท่านจงึมีช่ือท่ีรู้จกัในหมูน่กัทอ่งเท่ียวชาวไทยวา่ "หาดเจ้าพอ่เซ่ียงไฮ้" นัน่เอง  
และหาดไว่ทานนีย้งัอยู่ใกล้ ถนนนานกิง (Nanjing Street) ถนนคนเดินท่ีเป็นแหล่งช้อปป้ิงสินค้าแบ
รนด์เนมและสถานที่ ท่องเที่ยวที่ นิยมของคนไทยอีกแห่งหน่ึง นอกจากนีท่ี้หาดไว่ทานยังสามารถ
มองเห็น "หอไข่มุก" ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเซ่ียงไฮ้ได้อย่างชดัเจนอีกด้วย ใครมาเยือนเซ่ียงไฮ้ จึงต้อง
ไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบนัด์” จงึเรียกได้วา่มาถึงเซ่ียงไฮ้จริงๆ  น าท่านอิสระช้อปป้ิง
ที่ถนนนานกิงได้ตามอัธยาศัย  
จากนัน้น าท่านชมร้าน Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ท่ีนครเซ่ียงไฮ้ มาพร้อมกับความ
ยิ่งใหญ่อลังการ ครองต าแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก  ซึ่งได้ท าการเปิดตวัไปเม่ือวนัท่ี 
6 ธันวาคม 2017 มีเนือ้ท่ีใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแตง่ด้วยแผ่นไม้รูปหกเหล่ียมซึง่
เป็นงานแฮนด์เมดจ านวน 10,000 แผน่ และท่ีตัง้ตระหง่านอยูก่ลางร้านคือถงัคัว่กาแฟทองเหลืองขนาด 40 
ตนั สูงเท่าตึก 2 ชัน้ ประดบัประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่า
เร่ืองราวความเป็นมาของสตาร์บัคส์ กาแฟท่ีคั่วในถังทองเหลืองนีจ้ะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลือง
ด้านบน ซึ่งจะท าให้เกิดเสียงราวกบัเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ท่ียาวท่ีสุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครอง
ต าแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคส์ท่ีมีความยาวท่ีสุดในโลก มีเคร่ืองด่ืมหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด 
รวมทัง้เคร่ืองด่ืมท่ีมีเฉพาะสาขานีเ้พียงแห่งเดียว   จากนัน้น าท่านชม ร้านหยก  ซึ่งเป็นเคร่ืองประดบัน า
โชค ให้ทา่นได้เลือกซือ้เป็นของฝากอนัล า้คา่แก่คนท่ีท่านรัก    จากนัน่น าทา่นเดินทางสู ่ถนนเทียนจ่ือฝาง 
(Tianzi Fang) เป็นย่านศิลปะแห่งเมืองเซ่ียงไฮ้ แม้จะเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมแต่ก็ยังคงรักษา
ความรู้สึกแบบดัง้เดิมไว้ได้เป็นอย่างดี มีร้านค้าหลากหลายในอาคารอิฐเก่าแก่เป็นเสน่ห์ของถนน
แห่งนี ้เดินชมร้านที่ไม่ธรรมดา มีขายตัง้แต่เคร่ืองประดับท ามือจนถึงสมุดโน้ตปกหนัง บ้านเรือน
ท่ีเรียงรายอยู่ข้างถนนและอพาร์ตเมนท์ข้างบนร้านค้า คือบ้านของคนท้องถิ่นซึ่งให้ความรู้สึกถึง
ความเป็นชุมชนอย่างชัดเจน ร้านค้าหลายแห่งท่ีน่ีตัง้อยู่ในอาคารพักอาศัยสมัยต้นศตวรรษท่ี 20 
ที่เรียกกันว่า “Shikumen” ซึง่มีประตหูินท่ีโดดเดน่ ผู้อยูอ่าศยัได้รณรงค์เพ่ือปกปอ้งพืน้ท่ีนีจ้ากการคกุคาม



 

 

ของการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชย์ ซึง่จะรือ้ถอนอาคารเก่าแก่ และปัจจบุนัพืน้ท่ีนีไ้ด้รับการจดั
ให้เป็นชุมชนศิลปิน ภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านขายของท่ีระลึก และงานแสดงของศิลปินทัง้ในและ
ตา่งประเทศ  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! บริการท่านด้วยเมนูเส่ียวหลงเปา (7) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก... New Knight Royal Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

     
 
วันท่ี 5 สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 
เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (8) 
06.50 น. บนิลดัฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (Air Asia x) เท่ียวบนิท่ี XJ761 (ใช้ระยะเวลา

บินประมาณ 4 ช่ัวโมง 20 นาที) 

10.15 น. เดนิทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 

     
 

** หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจาก 

สายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นท่ีใช้บริการ *** 

 
 

 



 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ เดก็
มีเตียง และไม่มี

เตียง 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาไม่รวม
ตั๋วเคร่ืองบิน 

25 – 29 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 4,999 7,999 

08 – 12 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 5,999 8,999 

09 – 13 สิงหาคม 2562 17,999 17,999 5,999 9,999 

22 – 26 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 4,999 7,999 

12 – 16 กันยายน 2562 14,999 14,999 4,999 7,999 

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

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 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 4,999 7,999 

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

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

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

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

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

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

27 – 31 ธันวาคม 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 

 

 



 

 

** อัตรานี ้ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

** อัตรานี ้ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

(ส าหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านัน้) 

** อัตราค่าบริการ ส าหรับเดก็อายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือร่วมโปรโมทสินค้าพืน้เมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านขายเสือ้กนัหนาว

, ร้านศิลปะรัสเซีย, ร้านสินค้าพืน้เมือง ซึ่งจ าเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทาง

บริษัทฯ จงึอยากเรียนชีแ้จงลกูค้าทกุทา่นว่า ร้านรัฐบาลทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรือไม่

ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงค์

จะเข้าร้านรัฐบาลทกุเมือง หรือหากทา่นต้องการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300หยวน/ทา่น/ร้าน 

• โรงแรมท่ีพกัอาจมีการสลบัปรับเปล่ียนขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 
** ส าหรับอัตราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้เดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดนิทางไม่ถงึ

ตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทาง หรือ เปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับ

ราคาเพิ่มขึน้ เพ่ือให้คณะได้ออกเดนิทาง ตามความต้องการของผู้เดนิทาง) ** 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี   

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ   

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบใุนรายการ     คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)   
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

 คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน่ คา่ท าหนงัสือเดนิทาง คา่โทรศพัท์ คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่อินเตอร์เน็ต 

คา่ซกั   รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัร์ก่อน

การใช้บริการ)   

 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ทา่นละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น  



 

 

 คา่ธรรมเนียมและคา่บริการย่ืนวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ทา่นละ 1,500 บาท (โดยช าระพร้อมเงินมดัจ าครัง้แรก) 

(ส าหรับหนงัสือ เดนิทางไทย และต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมคณะเทา่นัน้) 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1 ,800 บาท (ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศ

ยกเลิกวีซา่หน้าดา่น หรือวีซา่กรุ๊ป) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่าน

ละ 5,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเช่น ทา่นท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า สว่นนีภ้ายในวนัท่ี 3 

ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และ

หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คท่ีว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครัง้ กรณีท่ีคณะ

เต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลกูค้ารายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา 

ท่ีท ารายการจองเข้ามาตามล าดบั เน่ืองจากทกุพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต์ไมช่ าระเงิน หรือ ช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของ

ทา่นถกูปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยูใ่นช่วงรอผลการอนมุตัิวีซ่า รอนดัสมัภาษณ์วีซ่า ท่ีท า

ให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่า

นกัทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดนิทางในทวัร์นัน้ๆทนัที 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 

ถึง ศกุร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัต

ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียว

หรือเอเย่นต์ (ผู้ มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลง



 

 

นามในเอกสารแจ้งยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบริษัทไมรั่บยกเลิกการจองผ่าน

ทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผู้ มีรายช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดนิทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบ

หนงัสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้ เดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระ

เงินคา่บริการตา่งๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้ เดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ และหน้าสมดุ

บญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของเงินคา่บริการ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของเงินคา่บริการ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียว

ให้แก่นกัทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบนิ การจองท่ีพกั เป็นต้น ** 

**เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินต้องเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก 

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

คืนเงนิทัง้หมดให้กับท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆก็

ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้ เดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้ เดินทางไม่ถึงตาม

จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราคา่บริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ 

เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่ และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี

มีวีซ่า แต่หากทางนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทาง

น้อยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะให้บริการและด าเนินการตอ่ไป 



 

 

5. ในกรณีท่ีลกูค้าด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่ทวัร์ท่ีลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมตัิจากทางสถานทูต กรณีนีท้างบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง

ทัง้หมด โดยค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 

ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์

ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ การย่ืนค าร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซา่แบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีท่ีท่านไมส่ามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องย่ืนก่อน 

หรือ หลงั คณะ และหากเกิดคา่ใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ตามจริงทัง้หมด 

เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบนิ (ตัว๋) จะต้องออกก่อนแตวี่ซา่ยงัไมอ่อก เน่ืองจากทา่นย่ืนหลงัคณะ  

2. การย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นต้องใช้หนงัสือเดินทางฉบบัจริง หากท่านส่ง ส าเนาหน้า

หนังสือเดินทาง (หน้าแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัท

เรียบร้อยแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน แบบหมู่คณะ 

ส าหรับผู้เดนิทางท่ีถือหนังสือเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจาก

มือถือไม่สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหน้าว่างไม่

ต ่ากว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถ่ายคู่กับหนังสือเดินทาง) ฉากหลงัต้องเป็นพืน้สีขาว ถ่ายมาแล้ว

ไมเ่กิน 3 เดือน  

 

2.1. กรณีผู้เดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบริบูรณ์  

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ที่

ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนังสือ

เดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนงัสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถกูต้อง 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ บิดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) 

ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ 



 

 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดนิทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ มารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) 

ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดนิทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองคา่ใช่จา่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสูจิบัตร ในกรณีท่ีผู้เดนิทางอายุต ่ากว่า 18 ปี 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซ่าท่ีได้กล่าวมานี ้เป็นเพียงข้อมูลเบือ้งต้นท่ีทางบริษัทฯ ได้จัดท าขึน้จาก

ประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัตขิอง

ลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ด าเนินการ ** 

** เอกสารท่ีใช้ในการท าวีซ่ากรุ๊ป สามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ทัง้นีข้ึน้อยู่กับต ารวจตรวจคนเข้าเมืองน่ัน
เป็นผู้ก าหนด จึงอาจท าให้มีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน ** 

** ส าหรับบุคคลที่เคยเดนิทางไป 22 ประเทศดังต่อไปนี ้ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถยื่น
วีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าแบบกลุ่มได้ ซึ่งได้แก่ ** 

1. อิสราเอล        2. อัฟกานิสถาน    3. ปากีสถาน   4. อุซเบกิสถาน   5. ทาจิกิสขาน  6. เติร์กเมนิสถาน                        
7. อิหร่าน     8. อิรัก        9. ตุรกี       10. อียปิต์   11. ซาอุดอิาระเบีย  12. ซีเรีย 13. เลบานอน    14. จอร์แดน               
15. อินเดีย   16. ศรีลังกา    17. ลิเบีย    18. ซูดาน 19. แอลจีเรีย  20. ไนจีเรีย   21. คาซัคสถาน                                         
22. รัฐปาเลสไตน์ 
เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีข้อสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ เดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน า้ตาล / เลือดหม)ู เท่านัน้ กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน า้เงินเข้ม) หนงัสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม

คณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาต

การใช้หนงัสือเดนิทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผ่า่นการอนมุตัิของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย



 

 

ขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะ

เกิดขึน้ในส่วนนี ้และ ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบไุว้ในรายการไม่

ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน

คา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการตามท่ีระบไุว้ในรายการไม่วา่บางส่วนหรือทัง้หมด 

หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินคา่บริการไม่ว่าบางส่วน

หรือทัง้หมดให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า

หนงัสือเดนิ และ หน้าวีซา่มาให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือสว่นท่ีเหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี ้ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีน า้มนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าให้ต้นทุน

สงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นกัท่องเท่ียวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทกุประการ หากเกิดเหตสุดุวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุ

ท่ีเก่ียวข้องกบัทางบริษัทอาทิเช่น วีซา่ไมผ่า่น เกิดอบุตัภิยัท่ีไม่สามารถควบคมุได้ นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย 



 

 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตาม

ข้อตกลงแก่คูค้่าตามหลกัปฏิบตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑ์มากกวา่ท่ีก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้ 

11. สิ่งของท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัร์นี ้เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตวัแทนบริษัทท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีท่ี

ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมดกับผู้ เดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 


