
 

 

รหัสทัวร ITV1900961 
ทัวรจีน เซี่ยงไฮ ดิสน่ียแลนด 5 วัน 3 คืน (XW) 

 

เซ่ียงไฮ ดิสนียแลนด สวนสนุกใหญอันดับ 2 ของโลก 

ชมวิวเมืองเซ่ียงไฮ ตึกจินเมา หาดไวทาน สถานท่ีสุดโรแมนติด 

ทองโลกไซเบอรอุโมงเลเซอร ลองเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว 

ถายรูปเช็คอินสุดฮิป ตึกสตารบัคสาขาใหญที่สุดในโลก 

ชอปปم�งยานซินเทียนต้ี แหลงสุดฮิปของคนอินเทรนด 

เมนูสุดพิเศษ ! กุงมังกร+เส่ียวหลงเปา+ขาหมูร่ํารวย 

พักหรูโรงแรมระดับ 4 ดาว 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 สนามบินดอนเมือง 
17.30  คณะเดินทาง พรอมกันท่ีช้ัน 3 ผูโดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง หนา

เคานเตอรเช็คอินหมายเลข 7สายการบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารตาง ๆ 
พรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาท่ี) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาท่ี
สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

21.05  เดินทางสู เมืองเซี่ยงไฮ โดยสายการบิน Nokscoot เท่ียวบินที ่XW858 *คาทัวร
ไมรวมคาอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมบน
เคร่ือง) 
 

วันท่ี 2 เมืองเซี่ยงไฮ-ลองเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-ถนนนานกิง-ตึกสตารบัค 
02.20  ถึง สนามบินผูตง เมืองเซ่ียงไฮ ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอย นําทาน

เดินทางเขาสูท่ีพัก 

เขาสูท่ีพัก SHANGHAI DONGFANG HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานผอนคลายความเม่ือยลาดวยการ นวดฝ�าเทาโดยการแชเทาดวยยาสมุนไพร
จีน และนวดผอนคลายท่ี ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณฟงเร่ืองราวเกี่ยวกบั
การแพทยโบราณ ต้ังแตอดีตถงึปจจบัุน การสงเสริมการใช สมุนไพรจีนท่ีมีมานาน
นับพันปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ จากน้ันเดินทางสู เมือง
โบราณจูเจียเจี่ยว ติดอันดับหน่ึงในส่ีท่ีมีช่ือเสียงโดงดังในบรรดาตําบลน้ําของเมือง
เซ่ียงไฮ อีกทั้งไดชื่อวาเปนไขมุกใตแมน้ําแยงซีเกียงจนถึงปจจบัุนน้ี นําทานลองเรือ 
ชม เมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเปนเมืองที่มีส่ิงกอสรางทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศห
มิง และราชวงศซิงอยูมากมาย 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษกุงมังกร 

นําทานเดินทางสู ถนนนานกิง ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเซ่ียงไฮ สองขางทาง
จะมีรานคาจําหนายสินคาตางๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. อิสระชอป



 

 

ปم�งตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานสู ตึกสตารบัค สาขาใหญที่สุดในโลก อาคาร 2 ช้ัน 
พ้ืนท่ีกวา 2,700 ตารางเมตร พรอมพนักงานกวา 400 คน เปนรานสตารบัคสาขา
แรกและสาขาเดียวท่ีมอบประสบการณดิจติอลใหกับลูกคาไปพรอมๆกับการจบิ
กาแฟ พัฒนาแอปลิเคช่ันโดยอาลีบาบา 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเส่ียวหลงเปา 

เขาสูท่ีพัก SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN (4*) หรือระดับ
ใกลเคียงกัน 

 
 
 
วันท่ี 3 หาดไวทาน-อุโมงคเลเซอร-ขึ้นตึกจินเมาช้ัน 88 -ยานซินเทียนต้ี 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานแวะชม โรงงานผลิตผาไหม อันลือช่ือของจีน วิธีการนําเสนไหมออกมาผลิต
เปนสินคาเพ่ือมาทําไสนวมผาหมไหม นําทานเท่ียวชม หาดเจาพอเซี่ยงไฮโฉมใหม 
(หาดไวทาน) ตนกําเนิดอันลือช่ือของตํานานเจาพอเซี่ยงไฮ เปน  ถนนที่สวยงาม
อันดับหน่ึงของเมืองเซ่ียงไฮ ระหวางทางผานเขตเชาของประเทศตางๆ ในสมัย
อาณานิคม พรอมชมอาคารสูงตระหงาน ซึ่งเปนศิลปกรรมสไตลยุโรป จากน้ันนํา
ทาน ลอดอุโมงคเลเซอร อุโมงคลอดแมน้ําสายแรกในประเทศจีน เพ่ือขามไปยังฝم�ง
ตรงขามใชเวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร เปนรูป
ตางๆ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษขาหมูร่ํารวย 

นําทาน ขึ้นตึกจินเมา (JIN MAO TOWER) ช้ันที่ 88 ถานับรวมสวนยอดแหลม
ของตึก มี 93 ช้ัน โดยหองชมวิวเมืองจะอยูช้ันท่ี 87 ในปจจุบันสูงเปนอันดับที่ 11 



 

 

ของโลก ตัวอาคารมีลักษณะคลายเจดียจีน 8 เหลี่ยม ที่เรียงตอกันเปนช้ันๆใน
รูปแบบโมเดิรน แวะชมอัญมณีท่ีประเทศจีนยกยองวามีคาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทอง
และเพชรน่ันกคื็อ หยกจีน ชาวจีนมีความเช่ือวาหยกเปนอัญมณีล้ําคา เปนสิริมงคล
แก ผูท่ีไดมาครอบครอง ทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา 
ม่ังค่ัง โชคดี อายุยืนยาว ใหทานไดเลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผาเยา ซึ่ง
เปนเครื่องประดบันําโชค นําทานสู ยานซินเทียนต้ี ถือเปนแหลงฮิปลาสุดของคนอิน
เทรนดเซ่ียงไฮ ต้ังอยูฝم�งเมืองเกา ออกแบบโดย เบนจามิน วูด สถาปนิกชื่อดังชาวมะ
กัน ไดรับเสียงชมวามีเสนหอยางเหลือเช่ือ เพราะอนุรักษตึกรามบานชองเกาๆไว 
ผสมผสานลงตัวกับบาน กออิฐสีเทาสไตลชิกูเหมิน ที่จําลองขึน้ใหมจากยุคปลาย
ศตวรรษที่ 19 ท่ีน่ีมีความร่ืนรมยใหเอนจอยครบครันทั้งรานกาแฟและคาเฟ�สไตลโม
เดิรน,เรสเตอรองตของคนดัง,บูติกเกๆของดีไซเนอรชื่อดัง, แกลเลอรี่ และชอปปم�ง
มอลลระดับอัพสเกลถือเปนสวรรคของคนรวยแตไมพรองรสนิยม 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

เขาสูท่ีพัก SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN (4*) หรือระดับ
ใกลเคียงกัน 

 

วันท่ี 4 เซ่ียงไฮ ดิสนียแลนด (รวมคาบัตร)-สนามบินผูตง 
เชา  บริการอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เซ่ียงไฮ ดิสนียแลนด (SHANGHAI DISNEYLAND) เปนสวน
สนุกแหงท่ี 6 ของอาณาจักรดิสนียแลนด ซึ่งมีขนาดใหญอันดับ 2 ของโลก รอง
จากดิสน่ียแลนดในออรแลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเปนสวนดิสนียแลนด
แหงท่ี 3 ในเอเชีย ซ่ึงถือวาเปนดิสนียแลนดท่ีมีขนาดใหญกวา ฮองกงดิสน่ียแลนด 
ถึง 3 เทา เปดใหบริการเม่ือวันท่ี 16 มิ.ย.2016 ใชเวลาสรางรวม 5 ป ใช



 

 

งบประมาณสรางราว 5.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ลานบาท 

แบงพื้นท่ีออกเปน 7 โซน ดังน้ี 

1. โซนDISNEY TOWN 

โซนแรกกอนเขาสวนสนุก ประกอบไปดวยรานอาหาร รานจําหนายของท่ีระลึก
มากมาย ท้ังยังมี LEGO LAND ในโซนน้ีอีกดวย 

2.โซนMickey Avenue 

โซนขายของที่ระลึกและรานอาหาร และจะมีสวนท่ีฉายหนังการตูนส้ันของมิกกี้เมาส 
อีกทั้งยังมีตัวละครแสนนารัก ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาใหทานไดถานรูป 

3.โซน ADVENTURE ISLE 

ดินแดนการผจญภัยท่ีต่ืนตาต่ืนใจกบับรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดําบรรพ 
CASMP DISCOVERY พรอมเชิญชวนใหรวมกันเดินสํารวจดินแดนท่ีแฝงไวดวย
ความปริศนาและลึกลับ ลงเรือเขาสู ROARING RAPIDS อุโมงคถํ้าปริศนาเปนที่
อยูของจระเขยักษ เปนเครื่องเลนแนว 4D บินชมธรรมชาติและส่ิงกอสรางตางๆท่ัว
โลก 

4.โซน TOMORROW LAND 

ไฮไลทเดนของสวนสนุก ท่ีมักจะสรางโลกแหงอนาคตเพ่ือสรางจินตนาการใหกับ
เด็กๆพรอมกับดีไซนเคร่ืองเลนท่ีมีจากวีดีโอเกมและภาพยนตตรไซไฟช่ือดัง TRON 
รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ซ่ึงถูกขนานนามวา LIGHTCYCLE POWER 
RUN สุดยอดรถไฟตีลั  งกาท่ีหามพลาด หรือ สาวกของ STAR WARS LAUCH 
BAY ท่ีจะไดถายรูปกบั DARTH VADER ตัวเปนๆ 

5.โซน GARDENS OF IMAGINATION 

มีจุดเดนเร่ืองวัฒนธรรมจีน สงเสริมเอกลักษณของสวนพฤกษาในสวนสนุก ท้ังยังมี
สวนท่ีเลือกตัวละครสัตวของดิสนีย ดัดแปลงเปนเหลา 12 นักกษัตริย ตามแบบปฎิ



 

 

ทินจีน สนุกสนานกับเครื่องเลน FANTASIA CAROUSEL และ DUMBO THE 
FLUING ELEPHANT 

6.โซน TREASURE COVE 

ธีมโจรสลัด โดยเนรมิตฉากจากภาพยนตรชื่อดังอยาง PIRATES OF THE 
CARIBBEAN-BATTLE FOR THE SUNKEN TREASURE เครื่องเลนแนว 
4D 

7.โซน FANTASY LAND 

สนุกสนานกับเมืองเทพนิยาย โซนท่ีต้ังของปราสาทดิสน่ีย ท่ีมีช่ือวา ENCHANTED 
STOURYBOOK CASTLE พบกับโชวอันยิง่ใหญตระการตาจากตัวการตูนช่ือดัง 
อาทิ สโนไวท ซินเดอเรลา มิกกี้เมาส หมีพูห และโซนกิจกรรมอยางเชน ONCE 
UPON A TIME ADVANTURE เร่ืองราวการผจญภัยในปราสาทดิสน่ีย พบ
เร่ืองราวของสโนไวท ผานอแบบสามมิติ หรือ ALICE IN WONDERLAND 
MAZZ และเคร่ืองเลนไฮไลทคือ SEVEN DWARFS MINE TRAIN 

อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย 

ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู จากน้ันนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานผูตง 

  
วันท่ี 5 สนามบินดอนเมือง 
03.35  เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Nokscoot เท่ียวบินที ่XW857 

07.10 
  

ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 



 

 

อัตราคาบริการ ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

11 - 15 May 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

18 - 22 May 2019  12,888 15,888 15,888 15,888 3,500 

25 - 29 May 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

01 - 05 Jun 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

08 - 12 Jun 2019  11,888  14,888 14,888 0 3,500 

15 - 19 Jun 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

22 - 26 Jun 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

29 Jun - 03 Jul 
2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

06 - 10 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

13 - 17 Jul 2019  14,888 17,888 17,888 17,888 3,500 

20 - 24 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

27 - 31 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

03 - 07 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

10 - 14 Aug 2019  12,888 15,888 15,888 15,888 3,500 

17 - 21 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

24 - 28 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 



 

 

31 Aug - 04 Sep 
2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

07 - 11 Sep 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

14 - 18 Sep 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

21 - 25 Sep 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

28 Sep - 02 Oct 
2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

12 - 16 Oct 2019  14,888 17,888 17,888 17,888 3,500 

19 - 23 Oct 2019  14,888 17,888 17,888 17,888 3,500 

หมายเหตุ 

**กรณีลูกคาตองการซือ้ต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับเจาหนาท่ีอีก
ครั้ง** 

ส่ิงที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 

-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษท่ีไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกบัการ
ทองเท่ียวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไป
ไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว,ราน
ยางพารา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไม
ซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆท้ังสิ้น 

*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพ้ืนเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพ่ิม รานละ 
3,500 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิน่จะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 



 

 

-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทัวร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีกอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุก
หนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก 

หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาท่ีสนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   กรณีเกิด
ความผิดพลาดจากบรกิารจากสายการบิน (ความลาชาของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบ
เท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความ
ปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจาย
ตางๆ ได ในทุกกรณี 

*** ออกเดินทางข้ันต่ํา  20 ทาน หากเดินทางต่ํากวากําหนด มีความจําเปนท่ีตองเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติม ขอสงวนสิทธในการปรบัเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรบัขึ้นของภาษีน้ํามันหรือ
ภาษีใดๆ จากสายการบิน 

***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันท่ีเดินทาง เปนเกณฑในการนับ
อายุ*** 

อัตราคาบริการรวม  

1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ(DMK) – เซ่ียงไฮ (PVG) – กรุงเทพฯ(DMK)   
2.คาโรงแรมท่ีพัก 3 คืน (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียง
คูและเสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามท่ีระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามท่ีสายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบรษิัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ท้ังน้ียอมอยูในขอจํากัด



 

 

ท่ีมีการตกลงไวกบับริษทัประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย 
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

อัตราคาบริการไมรวม  

1.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากบัภาษี) 
2.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีส่ังเพ่ิม คาโทรศัพท คา
โทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
3.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�าเกิน
ทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากบัสายการบินโดยตรงตามท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ 

6.คาวีซาทองเท่ียวจีนแบบกรุป 1,500 บาทสําหรับผูถือพาสปอรตไทย ตองเดินทางไป-กลับพรอม
กรุปเทาน้ัน 
7.(7.1)คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน 

   (7.2)คาทิปหัวหนาทัวร 400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 

เงื่อนไขในการจอง  

มัดจําทานละ 5,000 บาทตอทาน  และชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา 
(การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผู
จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

การยกเลิกการจอง   

เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันตั๋วเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทางตามวันท่ีท่ีระบุบนหนา
ต๋ัวเทาน้ัน เม่ือทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการ
ยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออก
ต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม
สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได 



 

 

หมายเหตุ  

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ 
แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 20 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ  
5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขาพัก ท้ังน้ี
ตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  



 

 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 

13. การประกนัภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมด 

 


