
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง (กรงุเทพฯ) - เมอืงเซีย่งไฮ ้

 

21.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์2 แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์
(Air Asia x) ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรที่

น่ังบนเครือ่งบนิ   
 

วนัทีส่อง สนามบนิซา่งไห ่ผูต่ง - น ัง่รถไฟแมเ่หล็กเขา้เมอืง – อสิระเต็มวนัทีเ่ซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(ราคาทวัรน์ี ้รวม

รถบสัรบั-สง่ พรอ้มหวัหนา้ทวัรบ์รกิาร) 

 

00.10 น. บนิลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองเซีย่งไฮ ้โดย แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(Air Asia x) เที่ยวบนิที่ XJ760 (ใชร้ะยะเวลาบนิ

โดยประมาณ 4 ช ัว่โมง 20 นาท)ี  

05.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิซ่างไห่ ผู่ตง ประเทศจีน เมืองเซีย่งไฮ ้(เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทาง น าท่าน

เดนิทางตามโปรแกรม 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (1) 
น าท่านสัมผัสกับเทคโนโลยีดา้นคมนาคมสุดไฮเทค น าท่านโดยสาร รถไฟแม่เหล็ก เขา้สู่เมืองเซีย่งไฮ ้รถไฟ

ขบวนนีจ้ดัว่าเป็นรถไฟทีเ่ร็วทีสุ่ดในจนี ความเร็วของรถไฟขบวนนี้อยู่ที่ 430 กโิลเมตรต่อชั่วโมง น าท่าน
เดนิทางสู ่เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(Shanghai Disneyland) สวนสนุกแหง่ที ่6 แหง่อาณาจกัรดสินยี ์ซึง่มี

ขนาดใหญอ่นัดบั 2 ของโลก รองจากดสินยีแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา และเป็นสวน
สนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่ที ่3 ในเอเชยี ต ัง้อยูใ่นเขตฉวนซา ใกลก้บัแมน่ า้หวงผู ่และสนามบนิผูต่ง สวนสนุก

เซีย่งไฮด้สินียแ์ลนดม์ขีนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดสินียแ์ลนดถ์งึ 3 เท่า เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่16 มถิุนายน 2016  ซึง่

ใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการกอ่สรา้ง โดยใชง้บทัง้สิน้ราว 5.5 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืราว 180,000 ลา้นบาท  
 



 

 

 

 
 

โดยเซีย่งไฮ ้ดสีนียแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธมีปารค์ และ 1 ฟรโีซน ดังนี้ 

➢ Disney Town เป็นโซนแรกกอ่นเขา้สวนสนุก โซนนี้ไมต่อ้งเสยีเงนิคา่เขา้ชม ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร 
รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย อกีทัง้ยังม ีLego Land ในโซนนี้อกีดว้ย  

➢ Mickey Avenue โซนนี้จะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึกับรา้นอาหาร และก็จะมสี่วนของที่ฉายหนังการ์ตูน

สัน้ของมกิกีเ้มา้ส ์เหมาะกบัการถา่ยรปูและน ัง่พกัผอ่นภายในสวนสนุก 
➢ Adventure Isle ดนิแดนใหก้ารผจญภัยที่จะท าใหนั้กท่องเที่ยวไดต้ื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขา

ลกึลับในยุคดกึด าบรรพ์ “Camp Discovery” พรอ้มเชญิชวนใหร้่วมเดนิส ารวจดนิแดนที่แฝงไปดว้ย
ปรศินาและความลกึลับ และลงเรอืเขา้ไปสู ่“Roaring Rapids” อุโมงคถ์ ้าปรศินาในชอ่งเขารอวรร์ ิง่ ซึง่

เป็นทีอ่ยู่ของจระเขย้ักษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็นเครือ่งเล่นแนว 4D จะพา

เราบนิชมธรรมชาตแิละสิง่กอ่สรา้งตา่งๆท่ัวโลก 
➢ Tomorrow Land อกีหนึง่ไฮโลทเ์ด่นของสวนสนุกดสินีย ์ทีม่ักจะสรา้งโลกแห่งอนาคต เพือ่สรา้งจตินา

การใหกั้บเด็กๆ พรอ้มกับดีไซน์เครื่องเล่นสุดล ้าใหเ้ขา้กับคอนเซ็ปต์ ส าหรับที่ดสินีย์แลนด์แห่งใหม่นี้ 
เปิดตัวเครือ่งเลน่ทีม่จีากวดิโีอเกมและภาพยนตรไ์ซไฟชือ่ดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค 

ที่ถูกขนานนามไวว้่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาส าหรับเซี่ยงไฮ ้
ดสีนียแ์ลนดท์ี่หา้มพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star Wars Launch Bay” ไดถ้่ายรูป

กับ Darth Vader ตัวเป็นๆ 

➢ Gardens of Imagination มจุีดเด่นเรือ่งวัฒนธรรมของจนี สง่เสรมิเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวน
สนุกแหง่นี้ไดอ้ย่างเต็มที ่สวนทีต่ัง้อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนยิาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เป็น



 

 

 

โรงน ้าชาทีพ่ักผ่อนหย่อนใจทีง่ดงามอย่างลงตัว อกีทัง้ยังมสีวนทีเ่ลอืกตัวละครสัตวข์องดสินีย ์ดัดแปลง

เป็นเหล่า 12 นักกษัตรยิ ์ตามแบบปฏทินิจนี ม ี2 เครือ่งเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได ้ผูใ้หญ่เล่นด ีคอื Fantasia 
Carousel (มา้หมนุ) กับ Dumbo The Flying Elephant  

➢ Treasure Cove เป็นธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดัง The Pirates of the Caribbean 

กลายเป็นเครื่องเล่นและการแสดงโชวส์ุดตระการตา ที่หาชมไดแ้ค่เพียงที่ เซีย่งไฮ ้เท่านัน้ จ าลองฉาก
ต่างๆ ริมทะเล  เครื่อง เล่นไฮไลท์คือ  Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken 

Treasure เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเราน่ังเรือพจญภัยไปกับต่อสูข้องเรือ Black Pearl กับ Flying 
Dutchman นอกจากนี้ยังมเีครือ่งเลน่มากมาย เชน่ ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 

➢ Fantasy Land สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตั ้งของปราสาทดิสนีย์ ที่มีชื่อว่า “Enchanted 
Stourybook Castle” ท่านจะไดพ้บกับโชวอั์นยิง่ใหญต่ระการตาและตัวการต์ูนทีท่่านชืน่ชอบ อาทเิชน่ 

สโนวไ์วท,์ เจา้หญงินทิรา, ซนิเดอเรล่า, มกิกีเ้มาท,์ หมพีลู และเพือ่นๆตัวการ์ตูนอันเป็นทีใ่ฝ่ฝันของทุก

คน และยังโซนกจิกรรมอยา่งเชน่ “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาท
ดสินีย ์พบเรือ่งราวของสโนว ์ไวท ์ผา่นจอภาพแบบสามมติ ิหรอื “ALICE IN WONDERLAND MAZE” 

เป็นทางเดนิผ่านเขาวงกตเพื่อเขา้ไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland  และเครือ่งเล่นไฮไลทข์อง
โซนนี้ก็คอื “Seven Dwarfs Mine Train” น่ังรถไฟเขา้เหมอืงแร่ไปกับคนแคระทัง้ 7 ชวนใหส้นุกและ

หวาดเสยีวไดพ้อสมควร   

** อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ** 
 (ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัปรบัเปลีย่นวนัเขา้ชมดสีนีย่แ์ลนด ์ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม และ

ค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Venus International Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว (ราคาทวัรน์ีร้วมลอ่งเรอื) - รา้นผา้ไหม - ยา่นซนิเทยีนตี ้
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 น าท่านสัมผัสกับเทคโนโลยีดา้นคมนาคมสุดไฮเทค น าท่านโดยสาร รถไฟแม่เหล็ก เขา้สู่เมืองเซีย่งไฮ ้รถไฟ

ขบวนนีจ้ดัวา่เป็นรถไฟทีเ่ร็วทีสุ่ดในจนี ความเร็วของรถไฟขบวนนี้อยู่ที ่430 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว (Zhujiajiao Ancient Town) ซึง่ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของเซีย่งไฮ ้รมิฝ่ัง

ทะเลสาบดืน้ซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน า้แห่งวฒันธรรมโบราณ ตดิ

อนัดบัหนึง่ในสีท่ ีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดงัในบรรดาต าบลน า้ของเมอืงเซีย่งไฮ ้อกีท ัง้ไดช้ือ่วา่เป็นไขมุ่กใตแ้ม่น า้
แยงซเีกยีง  

 

 
 



 

 

 

ปัจจุบันทียั่งคงด ารงวถิชีวีติ และความเป็นอยูแ่บบดัง้เดมิเอาไว ้แมว้า่รอบขา้งของชมุชนความเจรญิแผ่ขยายอยู่รอบ

ดา้น แตท่วา่ชมุชนรมิน ้าของชายแดนเมอืงเซีย่งไฮแ้หง่นี้ยังคงเสน่หม์นขลังของรูปแบบบา้นเรอืน ซึง่ภายในเมอืงมี
สิง่กอ่สรา้งทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศห์มงิ และราชวงศซ์งิอยู่มากมาย จากน ัน้น าทา่นลอ่งเรอืชมเมอืงจู

เจยีเจีย่ว 

 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนูขาหมซููโจว (3) 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงเซีย่งไฮ ้(Shanghai) มหานครทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศจนี ตัง้อยู่บรเิวณ
ปากแมน่ ้าแยงซ ีเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวนัออกเฉยีงใต ้มพีืน้ที ่6,200 ตร.กม. 

มปีระชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้ทีไ่ดร้ับการพัฒนาจนถูกขนาน

นามวา่ “นครปารสีแหง่ตะวนัออก” ระหวา่งทางน าทา่นแวะ รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  ใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม เชน่ผา้ห่ม เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ จากนัน้น าท่านสู ่ยา่นซนิเทยีนตี ้(Xin Tian 

Di) เป็นหนึง่ในย่านการคา้และแหล่งท่องเทีย่วทีค่กึคกัทีสุ่ดในเมอืงเซีย่งไฮ ้อดตีเคยเป็นเขตบา้นก่ออฐิสี

เทาสไตลส์อืคูเ่หมนิ ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีม่เีอกลักษณ์พเิศษของเซีย่งไฮ ้ตอนหลังไดร้ับการปรับปรุงจากรัฐบาล

ใหเ้ป็นย่านถนนคนเดนิ กลายมาเป็นสถานทีเ่ทีย่วที่ฮติตดิอันดับของคนเซีย่งไฮไ้ดใ้นเวลาอันสัน้ มสีถาปัตยกรรม
ทัง้เก่าแก่และทันสมัยผสมผสานกัน มีรา้นอาหาร รา้นคา้ และสถานบันเทงิสไตล์ตะวันออกและตะวันตกหลอม

รวมกัน อกีทัง้ยังไดร้ักษาบรรยากาศดัง้เดมิ และวัฒนธรรมทีม่เีอกลักษณ์แบบเซีย่งไฮเ้อาไวอ้ย่างลงตัว ทกุวันนี้ ซนิ

เทยีนตีไ้ดก้ลายเป็นสญัลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเซีย่งไฮไ้ปแลว้ 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนูไกแ่ดง (4) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Venus International Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 



 

 

 

วนัทีส่ ี ่ ร้านบวัหมิะ – ตกึจนิเหม่า ช ัน้ 88 (ราคาทวัรน์ี้รวมขึ้นตึกช ัน้ 88) – หาดไหว่ทนั - ถนนนานกิง - 

Starbucks Reserve Roastery - รา้นหยก - ถนนเทยีนจือ่ฝาง 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าทา่นแวะชม รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟ
ไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้น จากนัน้น าท่านขึน้ตกึ ตกึจนิเหม่า ช ัน้ 88 (Jin Mao 

Tower) ** (ราคาทวัรน์ีร้วมขึน้ตกึช ัน้ 88) **  ตกึทีม่คีวามสงูประมาณ 420 เมตร สรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2541 
ซึง่หลังจากสรา้งเสร็จตกึแห่งนี้เคยไดร้ับการยอมรับว่าเป็นตกึที่สูงที่สดุในประเทศจนี และจัดว่าสงูเป็นอันดับที ่3 

ของโลก ตกึจนิเหมา่ถกูออกแบบโดยบรษัิท Skidmore, Owings & Merrill เป็นบรษัิทของสหรัฐอเมรกิา โครงสรา้ง
ของตัวอาคารมลัีกษณะคลา้ยกับเจดยี ์8 เหลีย่ม ทีเ่รยีงตอ่กันเป็นชัน้ๆในรูปแบบโมเดริน์ ทีผ่สมผสานกันระหว่างจนี

ดัง้เดมิ และสมัยใหม ่น าทกุทา่นขึน้ลฟิทค์วามเร็วสูงไปยงัช ัน้ 88 ซึง่ใชเ้วลาเพยีง 45 นาท ีเพือ่ชมววิเมอืง

เซีย่งไฮ ้ซึง่ถอืวา่เป็นจดุชมววิทีใ่หญท่ีสุ่ดในจนี พรอ้มชมววิของหาดไหวท่นั 
 

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (6) 
จากนัน้น าท่านสู่บรเิวณ หาดไว่ทาน (Waitan) ซึง่ไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่าน

ถนนรมิแมน่ า้ทีม่คีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแมน่ า้หวงผูฝ่ั่งตะวนัตกซึง่อยูใ่นยา่นเมอืงเกา่ หาดไว่

ทานยงัเคยเป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรท์ีโ่ด่งดงัเรือ่ง “เจา้พอ่เซีย่งไฮ”้ ซึง่ถ่ายทอด เรือ่งราวของเจา้พ่อ
เซีย่งไฮ ้ทีเ่กดิขึน้ในยุคทีเ่มืองเซีย่งไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊งค ์แย่งชงิอ านาจกันใหวุ้่นวายไปหมด หาดไว่

ทานจงึมชีือ่ทีรู่จั้กในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวไทยวา่ "หาดเจา้พ่อเซีย่งไฮ"้ น่ันเอง  
 



 

 

 

 
 
และหาดไวท่านนี้ยังอยูใ่กล ้ถนนนานกงิ (Nanjing Street) ถนนคนเดนิทีเ่ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม

และสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่ยิมของคนไทยอกีแหง่หนึง่ นอกจากนี้ทีห่าดไว่ทานยังสามารถมองเห็น "หอไขม่กุ" 
ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซีย่งไฮไ้ดอ้ย่างชัดเจนอกีดว้ย ใครมาเยือนเซีย่งไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบ

คลาสสกิของ “เดอะบันด”์ จงึเรยีกไดว้า่มาถงึเซีย่งไฮจ้รงิๆ  น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนนานกงิไดต้ามอธัยาศยั  

 

 
 



 

 

 

จากนัน้น าท่านชมรา้น Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ที่นครเซีย่งไฮ ้มาพรอ้มกบัความยิง่ใหญ่

อลงัการ ครองต าแหน่งสตารบ์คัสท์ ีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในโลก ซึง่ไดท้ าการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 
2017 มเีนื้อทีใ่หญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแต่งดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหลีย่มซึง่เป็นงานแฮนดเ์มด

จ านวน 10,000 แผ่น และที่ตัง้ตระหง่านอยู่กลางรา้นคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตกึ 2 ชัน้ 

ประดับประดาดว้ยแผ่นตราประทับแบบจนีโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึง่บอกเล่าเรือ่งราวความเป็นมาของสตาร์
บัคส์ กาแฟที่ค่ัวในถังทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองดา้นบน ซึง่จะท าใหเ้กิดเสียงราวกับ

เสยีงดนตร ีมเีคาน์เตอรท์ีย่าวที่สดุ ซึง่มคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคสท์ีม่ีความ
ยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทัง้เครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียงแห่งเดียว   

จากนัน้น าท่านชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล ้าค่าแกค่นทีท่่านรัก    
จากน่ันน าท่านเดนิทางสู่ ถนนเทยีนจือ่ฝาง (Tianzi Fang) เป็นย่านศลิปะแห่งเมืองเซีย่งไฮ ้แมจ้ะเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวยอดนิยมแต่ก็ยังคงรักษาความรูส้กึแบบดัง้เดมิไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี มรีา้นคา้หลากหลายในอาคารอฐิ

เกา่แกเ่ป็นเสน่หข์องถนนแห่งนี ้เดนิชมรา้นทีไ่มธ่รรมดา มขีายต ัง้แตเ่ครือ่งประดบัท ามอืจนถงึสมุดโนต้
ปกหนงั บา้นเรอืนทีเ่รยีงรายอยู่ขา้งถนนและอพารต์เมนทข์า้งบนรา้นคา้ คอืบา้นของคนทอ้งถิน่ซึง่ให้

ความรูส้กึถงึความเป็นชุมชนอยา่งชดัเจน รา้นคา้หลายแหง่ทีน่ ีต่ ัง้อยูใ่นอาคารพกัอาศยัสมยัตน้ศตวรรษ
ที ่20 ทีเ่รยีกกนัว่า “Shikumen” ซึง่มีประตูหินที่โดดเด่น ผูอ้ยู่อาศัยไดร้ณรงค์เพื่อปกป้องพื้นที่นี้จากการ

คุกคามของการพัฒนาอสังหารมิทรัพยเ์พือ่การพาณิชย ์ซึง่จะรือ้ถอนอาคารเกา่แก ่และปัจจุบันพืน้ทีน่ี้ไดร้ับการจัด

ใหเ้ป็นชุมชนศิลปิน ภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปินทั้งในและ
ตา่งประเทศ  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนูเสีย่วหลงเปา (7) 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... New Knight Royal Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ สนามบนิซา่งไห ่ผูต่ง – สนามบนิดอนเมอืง (กรงุเทพฯ) 
 

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 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนื่องจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุท่านทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง และไมม่เีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 – 28 ตลุาคม 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 ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพื่อร่วมโปรโมทสนิคา้พืน้เมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นขายเสือ้กันหนาว, รา้น

ศลิปะรัสเซยี, รา้นสนิคา้พื้นเมือง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบรษัิทฯ จงึ

อยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมือง 

หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้จากท่าน

เป็นจ านวนเงนิ 300หยวน/ท่าน/รา้น 

 

• โรงแรมทีพ่ักอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลัก 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 

 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

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

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้แรก) (ส าหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 



 

 

 

 ค่าธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้

ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 

  ค่าภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้ง เช็ค

ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวร์สว่นทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอื

เอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์( ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 



 

 

 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. 

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

ท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) 

จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านสง่ ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้

แรกทีม่รูีป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  
 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถ

ใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

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

 

 

 



 

 

 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขต

หรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง

คา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    ส าเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ

ของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจ
ท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

** ส าหรบับุคคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี ้ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุป๊หรอืวซีา่
แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่** 

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

7. อหิรา่น              8. อริกั                       9. ตรุก ี                 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 ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์ 

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้น

รายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม

การช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 



 

 

 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกีย่วขอ้งกับทาง

บรษัิทอาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบัุตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะ

สว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 


