
 
 

 

 

รหัสทัวร 1900028 
ทัวรเซี่ยงไฮ ขี่พายุทะลุฟ�า 5วัน 3คืน (XW)  
เที่ยวสวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน   เมืองโบราณจูเจ่ียเจ่ียว   
หาดไวทาน   เช็คอินราน STARBUCK ที่ใหญที่สุดในโลก 

 

 



 
 

 

 

วันที่ 1     กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินผูตง(เซ่ียงไฮ)                                               
18.00น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 6-7 สายการบิน Nok Scoot โดย
มีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน 
และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ : 
ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�า
ฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขา
เมือง  

21.05น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซ่ียงไฮ ประเทศจีน โดยสายการบิน Nok 
Scoot เท่ียวบินที่ XW 858 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบิน
โดยประมาณ 4.30 ช่ัวโมง ** 

02.20น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน (ตามเวลาทองถ่ินเร็ว
กวาเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง) หลังผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอยนําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก 

พักที ่  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โ ร งแรมระ ดับ  4 ดาวห รื อ
เทียบเทา   

 

วันที่ 2 เซ่ียงไฮ – สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน  
(รวมบัตรเขาแลว)                

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมนําทานเดินทางสู Shanghai Disneyland 
(รวมคาเขาแลว) สวนสนุกแหงท่ี 6 แหงอาณาจักรดิสนีย ซ่ึงมีขนาดใหญอันดับ 2 ของโลก 
รองจากดิสนียแลนดในออรแลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเปนสวนสนุกดิสนีย
แลนดแหงท่ี 3 ในเอเชีย ต้ังอยูในเขตฉวนซา ใกลกับแมน้ําหวงผู และสนามบินผูตง    สวน
สนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนดมีขนาดใหญกวาฮองกงดิสนียแลนดถึง 3 เทา เปดใหบริการเม่ือ
วันที่ 16 มิถุนายน 2016  ซึ่งใชเวลารวม 5 ปในการกอสราง โดยใชงบทั้งสิ้นราว 5.5 



 
 

 

 

พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ลานบาท โดยเซี่ยงไฮ ดีสนียแลนด ประกอบไป
ดวย 6 ธีมปารค และ 1 ฟรีโซนดังน้ี 
1.DISNEY TOWN เปนโซนแรกกอนเขาสวนสนุก โซนน้ีไมตองเสียเงินคาเขาชม ประกอบ
ไปดวยรานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึกตางๆมากมาย อีกทั้งยังมี LEGO LAND ใน
โซนน้ีอีกดวย 
2.MICKEY AVENUE โซนน้ีจะเปนโซนขายของท่ีระลึกกับรานอาหาร และก็จะมีสวนของ
ท่ีฉายหนังการตูนส้ันของมิกก้ีเมาส เหมาะกับการถายรูปและน่ังพักผอนภายในสวนสนุก 
3.ADVENTURE ISLE ดินแดนใหการผจญภัยที่จะทําใหนักทองเที่ยวไดตื่นตาตื่นใจกับ
บรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดําบรรพ ‘Casmp Discovery’ พรอมเชิญชวนใหรวม
เดินสํารวจดินแดนที่แฝงไปดวยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเขาไปสู  ‘Roaring 
Rapids’ อุโมงคถ้ําปริศนาในชองเขารอวรร่ิง ซ่ึงเปนท่ีอยูของจระเขยักษนาเกรงขาม และ 
Roaring Over The Horizon เปนเครื่องเลนแนว 4D จะพาเราบินชมธรรมชาติและ
ส่ิงกอสรางตางๆท่ัวโลก 
4.TOMORROW LAND อีกหนึ่งไฮโลทเดนของสวนสนุกดิสนีย ที ่มักจะสรางโลกแหง
อนาคต เพื่อสรางจิตนาการใหกับเด็กๆ พรอมกับดีไซนเคร่ืองเลนสุดล้ําใหเขากับคอนเซ็ปต 
สําหรับที่ดิสนียแลนดแหงใหมนี้ เปดตัวเครื่องเลนที่มีจากวิดีโอเกมและภาพยนตรไซไฟช่ือ
ดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที ่ถูกขนานนามไววา “Lightcycle 
Power Run” เปนหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาสําหรับเซี่ยงไฮ ดีสนียแลนดที่หามพลาด 
หรือจะเอาใจสาวก Star War อยาง “Star Wars Lauch Bay” ไดถายรูปกับ Darth 
Vader ตัวเปนๆ 
5.GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเดนเรื่องวัฒนธรรมของจีน สงเสริมเอกลักษณ
ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแหงน้ีไดอยางเต็มท่ี สวนที่ต้ังอยูไมไกลจากปราสาทเทพนิยาย 
‘Wandering Moon Teahouse’ เปนโรงนํ้าชาที่พักผอนหยอนใจที่งดงามอยางลงตัว 
อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตวของดิสนีย ดัดแปลงเปนเหลา 12 นักกษัตริย ตามแบบ



 
 

 

 

ปฏิทินจีน มี 2 เครื่องเลนเบาๆเด็กๆเลนได ผูใหญเลนดี คือ Fantasia Carousel(มา
หมุน) กับ Dumbo The Fluing Elephant  
6.TREASURE COVE เปนธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตรชื่อดัง The Pirates 
of the Caribbean กลายเปนเครื่องเลนและการแสดงโชวสุดตระการตา ที่หาชมไดแค
เพียงที่ เซี่ยงไฮ เทาน้ัน จําลองฉากตางๆ ริมทะเล เครื่องเลนไฮไลทคือ Pirates of the 
Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เปนเครื่องเลนแนว 4D จะพาเรา
น่ังเรือพจญภัยไปกับตอสูของเรือ Black Pearl กับ Flying Dutchman นอกจากนี้ยังมี
เคร่ืองเลนมากมาย เชน ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 
7.FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เปนโซนที่ต้ังของปราสาทดิสนีย ที่มีชื่อวา 
“Enchanted Stourybook Castle” ทานจะไดพบกับโชวอันย่ิงใหญตระการตาและตัว
การตูนที่ทานชื่นชอบ อาทิเชน สโนวไวท, เจาหญิงนิทรา, ซินเดอเรลา, มิกกี้เมาท, หมีพลู 
และเพื่อนๆตัวการตูนอันเปนที่ใฝ�ฝนของทุกคน และยังโซนกิจกรรมอยางเชน “Once 
Upon a Time Adventure” เปนการพจญภัยภายในปราสาทดิสนีย พบเรื่องราวของส
โนว ไวท ผานจอภาพแบบสามมิติ หรือ “AlIce in Wonderland Maze” เปนทางเดิน
ผานเขาวงกตเพ่ือเขาไปเจอตัวละครจาก Alice in  Wonderland  และเคร่ืองเลนไฮไลท
ของโซนน้ีก็คือ “Seven Dwarfs Mine Train” น่ังรถไฟเขาเหมืองแรไปกับคนแคระท้ัง 7 
ชวนใหสนุกและหวาดเสียวไดพอสมควร 
อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยวไดเวลาอันสมควรรับทุก
ทานกลับสูท่ีพัก 

พักท่ี  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โ ร งแรมระ ดับ  4 ดาวห รื อ
เทียบเทา   

 
 
 



 
 

 

 

วันที่ 3 รานผาไหม – เมิองโบราณจูเจ่ียเจ่ียว (รวมคาลองเรือ) – เซ่ียงไฮ – ยานซินเทียนต้ี 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

   หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู รานผาไหม ใหทานไดเลือกชม เอกซ้ือสินคาและผลิตภัณฑ ท่ี
ผลิตดวยผาไหม จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1 ช่ัวโมง) ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ ริมฝم�งทะเลสาบดื้นซาน และอยูระหวาง
มณฑลเจอเจียงกับมณฑลเจียงซู เปนตําบลน้ําแหงวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหน่ึงในส่ีท่ีมี
ชื่อเสียงโดงดังในบรรดาตําบลนํ้าของเมืองเซี่ยงไฮ อีกทั้งไดชื่อวาเปนไขมุกใตแมนํ้าแยงซี
เกียงจนถึงปจจุบันนี้ ทานจะไดลองเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเปนเมืองที่มีสิ่งกอสรางทาง
วัฒนธรรมโบราณของราชวงศหมิงและราชวงศซิงอยูมากมาย (รวมคาลองเรือเรียบรอย
แลว) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางสู รานใบชา ใหทานไดชิมชาท่ี
มีชื่อเสียงของประเทศจีนหลากหลายชนิดนําทานเดินทางกลับสู มหานครเซี่ยงไฮ (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) มหานครที่ใหญที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยูบริเวณปากแมนํ้า
แยงซี เปนศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต มีพื้นท่ี 6,200 
ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ลานคน เปนเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต 
ท่ีไดรับการพัฒนาจนถูกขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก”นําทานเดินทางสู ยานซิน
เทียนตี้ เปนแหลงชอปปم�งคนเดิน รานอาหารและแหลงความบันเทิงที่ครบครัน ซินเทียนต้ี
ถือเปนปลายทางท่ีนาสนใจสําหรับผูท่ีตองการสัมผัสประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของเมือง
เกาในบรรยากาศที่ทันสมัย เปนอีกจุดที่มีความคลาสสิกของมหานครเซี่ยงไฮ ทามกลาง
ความวุนวายของเมืองใหญแหงนี้ ยานซิน เทียน ตี้ จะทําใหคุณหลุดออกมาจากความยุง
เหยิงเหลาน้ัน ดวยตึกและอาคารเกาแก หางรานคาตาง ๆ ตกแตงใหมีบรรยากาศท่ีอบอุน
คลายกับในยุโรป มีรานอาหาร รานกาแฟ ใหไดน่ังเลน อานหนังสือเพลิน ๆ มากมาย   

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูกุงมังกร 



 
 

 

 

พักท่ี  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระ ดับ 4 ดาวห รื อ
เทียบเทา   

 

วันที่ 4 รานบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – ราน STARBUCK ที่ใหญที่สุดในโลก – 
อุโมงค เลเซอร  – รานหยก – ตลาดเฉินหวังเม่ียว – สนามบินผูตง                         

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู รานนวดเทา ชมการสาธิต 
การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียน
ของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ พรอมชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณ
เปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน 
นําทานเดินทางสู หาดไวทาน ต้ังอยูบนฝم�งตะวันตกของแมนํ้าหวงผูมีความยาวจากเหนือ
จรดใตถึง4กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดชื ่อวา “พิพิธภัณฑนานาชาติ” ถือเปน
สัญลักษณท่ีโดดเดนของนครเซ่ียงไฮ อีกท้ังถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการธนาคารท่ี
สําคัญ แหงหนึ่งของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิลปะสถาปตยกรรมท่ี
หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐ เชน กรมศุลกากร 
โรงแรม และสํานักงานใหญจากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนนานกิง ศูนยกลางการชอปปم�งท่ี
คึกคักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮที่ไมมีวันหลับใหล ทั้งยังเปนท่ีตั้งหางสรรพสินคามากมาย
และถือเปนยานสวรรคของบรรดาสาวกแบรนดเนมทั้งหลาย นอกจากนี้ที ่หาดไวทันยัง
สามารถมองเห็น "หอไขมุก" ซ่ึงเปนสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮไดอยางชัดเจนอีกดวย ใคร
มาเยือนเซี่ยงไฮ จึงตองไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด” จึงเรียกไดวา
มาถึงเซ่ียงไฮจริงๆ  หลังจากชมวิวเมืองเซ่ียงไฮจนเต็มแลว 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูไกแดง 
นําทานสู ราน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมที ่นครเซี ่ยงไฮ มา
พรอมกับความย่ิงใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวยที่สุดในโลก ซึ่งได
ทําการเปดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเนื ้อที ่ใหญโตถึง 2,787 ตารางเมตร 



 
 

 

 

ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซ่ึงเปนงานแฮนดเมดจํานวน 10,000 แผน 
และที่ต้ังตระหงานอยูกลางรานคือถังค่ัวกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเทาตึก 2 ช้ัน 
ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณมากกวา 1,000 แผน ซึ ่งบอกเลา
เรื่องราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟที่ค่ัวในถังทองเหลืองนี้จะถูกสงผานไปตามทอ
ทองเหลืองดานบน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคานเตอรที ่ยาวที่สุด ซึ่งมี
ความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหนงเคานเตอรของสตารบัคสท่ีมีความยาวท่ีสุดในโลก 
มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียงแหง
เดียวนําทาน ลอดอุโมงคเลเซอร อุโมงคลอดแมน้ําสายแรกในประเทศจีน เพื่อขามไปยังฝم�ง
ตรงขามใชเวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร เปนรูปตางๆนํา
ทานชม รานหยก ชาวจีนมีความเชื่อวาหยกเปนอัญมณีลํ ้าคากวาทองและเพชร เปนสิริ
มงคลแกผู ที ่ไดมาครอบครอง ใหทานไดเลือกซื้อเปนเครื่องประดับนําโชคตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานสู ตลาดเฉินหวังเม่ียว หรือตลาดรอยป เซ่ียงไฮ เปนตลาดเกาของผูตง เมือง
เซี่ยงไฮอาคารบานเรือนบริเวณน้ีเปนสถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง แตทํา
เปนรานขายของมีท้ังของพื้นเมืองโบราณ ของท่ีระลึก และสินคาสมัยใหมอยางรองเทากีฬา 
กระเป�า อีกท้ังยังมีรานขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย  ใหทานอิสระชอปปم�งตาม
อัธยาศัย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเส่ียวหลงเปา 
  ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานสู สนามบินนานาชาติผูตง 
 
วันที่ 5   สนามบินผูตง(เซ่ียงไฮ)  –  สนามบินดอนเมือง                                                  

03.35น.     ออกเดินทางสู  ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Nok 
Scoot เท่ียวบินท่ี XW 857  ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบิน
ประมาณ 4.30 ช่ัวโมง ** 

07.10น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 



 
 

 

 

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลา
บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวัน
จองทัวรท้ังน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ  
หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 20 
ป) 

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
20 ป) 

อัตราทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิมอัตรา 
หองละ 

ไมใชตั๋ว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2562 
20 – 24 มีนาคม 62 9,989 12,989 12,989 3,500 5,900 
27 – 31 มีนาคม 62 10,989 13,989 13,989 3,500 5,900 

วันเดินทางเดือน เมษายน 2562 
03 – 07 เมษายน 62 12,989 15,989 15,989 3,500 5,900 
04 – 08 เมษายน 62 12,989 15,989 15,989 3,500 5,900 
09 – 13 เมษายน 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,900 
10 – 14 เมษายน 62 15,989 18,989 18,989 4,500 7,900 
11 – 15 เมษายน 62 17,989 20,989 20,989 4,500 7,900 
17 – 21 เมษายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

24 – 28 เมษายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 
วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562 

08 – 12 พฤษภาคม 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 
15 – 19 พฤษภาคม 62 13,989 16,989 16,989 3,500 5,900 
16 – 20 พฤษภาคม 62 13,989 16,989 16,989 3,500 5,900 



 
 

 

 

22 – 26 พฤษภาคม 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

วันเดินทางเดือน มิถุนายน 2562 
05 – 09 มิถุนายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 
12 – 16 มิถุนายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 
19 – 23 มิถุนายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 
26 – 30 มิถุนายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562 
03 – 07 กรกฎาคม 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 
10 – 14 กรกฎาคม 62 13,989 16,989 16,989 3,500 5,900 
11 – 15 กรกฎาคม 62 13,989 16,989 16,989 3,500 5,900 
14 – 18 กรกฎาคม 62 13,989 16,989 16,989 3,500 5,900 
17 – 21 กรกฎาคม 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

24 – 28 กรกฎาคม 62 13,989 16,989 16,989 3,500 5,900 
25 – 29 กรกฎาคม 62 13,989 16,989 16,989 3,500 5,900 
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 
07 – 11 สิงหาคม 62 13,989 16,989 16,989 3,500 5,900 
08 – 12 สิงหาคม 62 13,989 16,989 16,989 3,500 5,900 
14 – 18 สิงหาคม 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 
21 – 25 สิงหาคม 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562 
04 – 08 กันยายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

11 – 15 กันยายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 
18 – 22 กันยายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 
25 – 29 กันยายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 



 
 

 

 

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 
16 – 20 ตุลาคม 62 13,989 16,989 16,989 4,500 6,900 
17 – 21 ตุลาคม 62 13,989 16,989 16,989 4,500 6,900 

20 – 24 ตุลาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 6,900 
21 – 25 ตุลาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 6,900 
23 – 27 ตุลาคม 62 15,989 18,989 18,989 4,500 6,900 
24 – 28 ตุลาคม 62 15,989 18,989 18,989 4,500 6,900 
27 – 31 ตุลาคม 62 13,989 16,989 16,989 4,500 6,900 

 
อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 
 

** เด็กอายุต่ํากวา 20 ปนับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บคาทัวรเพ่ิม 3,000 บาทตอทาน ** 
 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน และไมรวมคาวีซา) 

 
** ตามนโยบายรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมือง
ใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจักคือ รานหมอนยางพารา, รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก, รานผาไหม,ราน
ใบชา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุก
ทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ่ึงจะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาที 
ซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน และถาหากลูกคาไมมี

ความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ  



 
 

 

 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน 
 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 1,000 
RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคาตองไปย่ืนวีซาเอง ** 

 
**  ทานท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทํา   

วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎ 
 

ไฟทบินเฉพาะพีเรียตเดือนเมษายน 2562 เลื่อนเวลาบินเร็วขึ้น 
XW 858 DMK(กรุงเทพ) - PVG(เซ่ียงไฮ) 19.30 – 00.45 
XW 857 PVG(เซ่ียงไฮ) - DMK(กรุงเทพ) 02.00 – 05.30 

พีเรียตเดินทางเดือนอ่ืนๆ ไฟทบินปกติ 
XW 858 DMK(กรุงเทพ) - PVG(เซ่ียงไฮ) 21.05 – 02.20 
XW 857 PVG(เซ่ียงไฮ) - DMK(กรุงเทพ) 03.35 – 07.10 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน)  
และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

 
กติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทํา

บัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย ** 
 
 
 
 



 
 

 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
วม 

  คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 
รวมถึงคาภาษีสนามบิน   และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ 
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดย
อางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Nok Scoot อนุญาตให
โหลดกระเป�าสัมภาระ  ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึน
เคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
  คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร 

การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

  คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม 
  คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม กรมธรรม)  
 
 
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 



 
 

 

 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซัก
รีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป 
ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) 
ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระ
ใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สาย
การบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุ ป (กรณีตางชาติจายเพิ่มจากคาทัวร 

1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาเอง) 
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
× คาวีซากรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับ

ผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน) หรือ คาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเดี่ยว 
(4วันทําการ) ทานละ 1,700 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยโดยทานตองไปย่ืนดวยตัวเอง) 

หมายเหตุ  
- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางคร้ัง

อ่ืนๆได รวมท้ังไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางท่ีบินลงปกก่ิง / ปกก่ิง+

เซี่ยงไฮ (เท่ียว 2 เมือง) ตองย่ืนวีซาเด่ียวเทาน้ัน 



 
 

 

 

- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆท้ังส้ิน ทําใหไมสามารถ
ย่ืนวีซากรุปได  หรือ ทานมีความประสงคจะย่ืนวีซาเด่ียว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจาย
ในการทํา วีซาเด่ียวยื่นปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 1,700 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทํา
การ ทานละ 2,750 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย
เทาน้ัน)  

- สําหรับผูท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังตอไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.
ปากีสถาน  4.อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.
อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย   15.ศรีลังกา 
16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.
จอรแดน   24.โซมาเรีย 
(ต้ังแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเด่ียวเทาน้ัน) 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
  กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง เนื่องจากเปนทัวรราคาโปรโมช่ัน

ขออนุญาติเก็บเต็มจํานวนและไมคืนเงินในการยกเลิกไมวากรณีใดๆ และตัดที่น่ังการจองภายใน 
2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความ
ประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มี
คิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคา
พิเศษจํานวนจํากัด  

  กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
 



 
 

 

 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
  คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด 

คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดย
ทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี กอนคอนเฟร
มลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลง
ได 

  กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ี
สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง
บินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอน
เคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

  กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณี
พิเศษ 

  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจง
บริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที ่ทานเริ่มจองทัวร เพื ่อใหทางบริษัท
ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

  กรุณาสงรายชื่อผู เดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 



 
 

 

 

  กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทาง
ใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

  หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

  อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หาก
ตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

  ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

  หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
  ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว 

สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให
เหมาะสม และ หากมีสถานที ่ทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื ่นไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เม่ือ
แสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละ
ประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ีจําเปน
จะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

  เนื ่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี ้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใด
สวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขา
ชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวน



 
 

 

 

ใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาท้ังหมดแลว 

  กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

  หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนา
หน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง 
เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทาน
ใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการ
ตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับ
แจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสาร
มาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย 
แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื ่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

  เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอิน
พรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

  ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) 
และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละ
ช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 



 
 

 

 

  กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังส้ิน 

  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง  

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การ
ยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมส่ิงของไวท่ี
โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

  รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที ่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 
 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป 
 (เฉพาะพาสสปอตไทเทาน้ัน) 

• สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน การทําวีซากรุปทองเท่ียวน่ันใชแคเพียง
สําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจนเห็นท้ัง 2 ดาน  ตามตัวอยางเทาน้ัน !! 
• รูปถายพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 น้ิว จํานวน 1 รูป  
-  หามใสเคร่ืองประดับทุกชนิด  
-  หามใสชุดขาราชการ  
(ตามกฎการใชรูปถายสําหรับย่ืนขอวีซาประเทศจีน) 



 
 

 

 

ตามตัวอยางดานลางน้ี 

 
***ถาย หรือ สแกน แบบชัดเจน หามมีแสงหรือเงา*** 

**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานได ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว** 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


