
 

 

รหัสทัวร GS1901388 
ทัวรจนี เซี่ยงไฮ ดิสนียแลนด 5 วัน 3 คืน (XW) 
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มหานครเซ่ียงไฮ บัวหิมะ หาดไวทาน หอไขมุก ลอดอุโมงคเลเซอร รานหยก 
Shanghai Disneyland (รวมคาเขาแลว) 
พิเศษ !! เมนูกุงมังกร 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินผูตง(เซ่ียงไฮ)                                                  
(-/-/-) 

 
18.00น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 6-7 สายการบิน Nok 
Scoot โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช 
ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
เจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง  

21.05น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซ่ียงไฮ ประเทศจีน โดยสายการบิน 
Nok Scoot เท่ียวบินที ่XW 858 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 
ใชเวลาบินโดยประมาณ 4.30 ช่ัวโมง ** 

02.20น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซ่ียงไฮ ประเทศจีน (ตามเวลาทองถิ่น
เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบรอย  

 นําทานเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก 
พักที ่  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือ

เทียบเทา   



 

 

 
 

วันท่ี 2 เซ่ียงไฮ – สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (รวมบัตรเขาแลว)      
(B/-/-)                          

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู Shanghai Disneyland (รวมคาเขาแลว) สวนสนุกแหงท่ี 6 แหง
อาณาจักรดิสนีย ซึ่งมีขนาดใหญอันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนียแลนดในออรแลนโด 
รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเปนสวนสนุกดิสนียแลนดแหงท่ี 3 ในเอเชีย ตั้งอยูใน
เขตฉวนซา ใกลกับแมน้ําหวงผู และสนามบินผูตง    สวนสนุกเซ่ียงไฮดิสนียแลนดมี
ขนาดใหญกวาฮองกงดิสนียแลนดถึง 3 เทา เปดใหบรกิารเม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 
2016  ซึ่งใชเวลารวม 5 ปในการกอสราง โดยใชงบท้ังสิ้นราว 5.5 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ หรือราว 180,000 ลานบาท  
โดยเซ่ียงไฮ ดีสนียแลนด ประกอบไปดวย 6 ธีมปารค และ 1 ฟรีโซนดังนี ้



 

 

1.DISNEY TOWN เปนโซนแรกกอนเขาสวนสนุก โซนน้ีไมตองเสียเงินคาเขาชม 
ประกอบไปดวยรานอาหาร รานจําหนายของท่ีระลึกตางๆมากมาย อีกท้ังยังมี LEGO 
LAND ในโซนน้ีอีกดวย 
2.MICKEY AVENUE โซนน้ีจะเปนโซนขายของที่ระลึกกับรานอาหาร และก็จะมี
สวนของที่ฉายหนังการตูนสั้นของมิกกี้เมาส เหมาะกับการถายรูปและน่ังพักผอน
ภายในสวนสนุก 
3.ADVENTURE ISLE ดินแดนใหการผจญภัยท่ีจะทําใหนักทองเท่ียวไดต่ืนตาต่ืนใจ
กับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดําบรรพ ‘Casmp Discovery’ พรอมเชิญชวน
ใหรวมเดินสํารวจดินแดนท่ีแฝงไปดวยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเขาไปสู 
‘Roaring Rapids’ อุโมงคถํ้าปริศนาในชองเขารอวรริ่ง ซ่ึงเปนท่ีอยูของจระเขยักษ
นาเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เปนเครื่องเลนแนว 4D จะพาเรา
บินชมธรรมชาติและส่ิงกอสรางตางๆท่ัวโลก 
4.TOMORROW LAND อีกหน่ึงไฮโลทเดนของสวนสนุกดิสนีย ท่ีมักจะสรางโลก
แหงอนาคต เพ่ือสรางจิตนาการใหกบัเด็กๆ พรอมกับดีไซนเครื่องเลนสุดลํ้าใหเขากับ
คอนเซ็ปต สําหรับท่ีดิสนียแลนดแหงใหมน้ี เปดตัวเคร่ืองเลนท่ีมีจากวิดีโอเกมและ
ภาพยนตรไซไฟช่ือดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ท่ีถูกขนานนามไว
วา “Lightcycle Power Run” เปนหน่ึงสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาสําหรับเซ่ียงไฮ 
ดีสนียแลนดท่ีหามพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อยาง “Star Wars Lauch 
Bay” ไดถายรูปกับ Darth Vader ตัวเปนๆ 
5.GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเดนเร่ืองวัฒนธรรมของจีน สงเสริม
เอกลักษณของสวนพฤกษาในสวนสนุกแหงน้ีไดอยางเต็มท่ี สวนท่ีต้ังอยูไมไกลจาก
ปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เปนโรงน้ําชาท่ีพักผอนหยอน
ใจท่ีงดงามอยางลงตัว อีกทั้งยังมีสวนท่ีเลือกตัวละครสัตวของดิสนีย ดัดแปลงเปน
เหลา 12 นักกษัตริย ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เคร่ืองเลนเบาๆเด็กๆเลนได ผูใหญเลน
ดี คือ Fantasia Carousel(มาหมุน) กับ Dumbo The Fluing Elephant  



 

 

6.TREASURE COVE เปนธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตรช่ือดัง The 
Pirates of the Caribbean กลายเปนเครื่องเลนและการแสดงโชวสุดตระการตา 
ท่ีหาชมไดแคเพียงท่ี เซี่ยงไฮ เทาน้ัน จําลองฉากตางๆ ริมทะเล เครื่องเลนไฮไลทคือ 
Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เปน
เคร่ืองเลนแนว 4D จะพาเราน่ังเรือพจญภัยไปกับตอสูของเรือ Black Pearl กับ 
Flying Dutchman นอกจากน้ียังมีเคร่ืองเลนมากมาย เชน ‘Barbossa’s 
Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 
7.FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เปนโซนท่ีต้ังของปราสาทดิสนีย ท่ีมีช่ือ
วา “Enchanted Stourybook Castle” ทานจะไดพบกับโชวอันยิ่งใหญตระการ
ตาและตัวการตูนท่ีทานช่ืนชอบ อาทิเชน สโนวไวท, เจาหญิงนิทรา, ซินเดอเรลา, มิกกี้
เมาท, หมีพลู และเพ่ือนๆตัวการตูนอันเปนที่ใฝ�ฝนของทุกคน และยังโซนกิจกรรม
อยางเชน “Once Upon a Time Adventure” เปนการพจญภัยภายในปราสาท
ดิสนีย พบเร่ืองราวของสโนว ไวท ผานจอภาพแบบสามมิติ หรือ “AlIce in 
Wonderland Maze” เปนทางเดินผานเขาวงกตเพ่ือเขาไปเจอตัวละครจาก Alice 
in  Wonderland  และเครื่องเลนไฮไลทของโซนน้ีกคื็อ “Seven Dwarfs Mine 
Train” น่ังรถไฟเขาเหมืองแรไปกับคนแคระท้ัง 7 ชวนใหสนุกและหวาดเสียวได
พอสมควร 



 

 

 
อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว 
ไดเวลาอันสมควรรับทุกทานกลับสูท่ีพัก 

พักที ่  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือ
เทียบเทา   
 

วันท่ี 3          รานผาไหม – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมคาลองเรือ) – เซ่ียงไฮ – ยานซินเทียนต้ี   
(B/L/D)  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

   หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู รานผาไหม ใหทานไดเลือกชม เอกซื้อสินคาและ
ผลิตภัณฑ ท่ีผลิตดวยผาไหม จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ซึ่งต้ังอยูทางทิศตะวันตกของเซ่ียงไฮ ริมฝم�งทะเลสาบ
ด้ืนซาน และอยูระหวางมณฑลเจอเจียงกับมณฑลเจียงซู เปนตําบลน้ําแหงวัฒนธรรม
โบราณ ติดอันดับหน่ึงในส่ีท่ีมีช่ือเสียงโดงดังในบรรดาตําบลน้ําของเมืองเซ่ียงไฮ อีก
ท้ังไดช่ือวาเปนไขมุกใตแมน้ําแยงซีเกียงจนถึงปจจุบันน้ี ทานจะไดลองเรือชมเมืองจู



 

 

เจียเจี่ยว ซึ่งเปนเมืองที่มีส่ิงกอสรางทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศหมิงและ
ราชวงศซิงอยูมากมาย (รวมคาลองเรือเรียบรอยแลว) 

 
 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  จากน้ันนําทานเดินทางสู รานใบชา ใหทานไดชิมชาท่ีมีช่ือเสียงของประเทศจีน

หลากหลายชนิด 
นําทานเดินทางกลับสู มหานครเซ่ียงไฮ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) มหานคร
ท่ีใหญที่สุดของประเทศจีน ต้ังอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี เปนศูนยกลางการคมนาคม
และเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต มีพ้ืนท่ี 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  
14  ลานคน เปนเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต ท่ีไดรับการพัฒนาจนถูก
ขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก” 
นําทานเดินทางสู ยานซินเทียนต้ี เปนแหลงชอปปم�งคนเดิน รานอาหารและแหลงความ
บันเทิงท่ีครบครัน ซินเทียนต้ีถือเปนปลายทางท่ีนาสนใจสําหรับผูท่ีตองการสัมผัส
ประวติัศาสตรและวัฒนธรรมของเมืองเกาในบรรยากาศท่ีทันสมัย เปนอีกจุดท่ีมีความ



 

 

คลาสสิกของมหานครเซี่ยงไฮ ทามกลางความวุนวายของเมืองใหญแหงน้ี ยานซิน 
เทียน ต้ี จะทําใหคุณหลุดออกมาจากความยุงเหยิงเหลาน้ัน ดวยตึกและอาคารเกาแก 
หางรานคาตาง ๆ ตกแตงใหมีบรรยากาศท่ีอบอุนคลายกับในยุโรป มีรานอาหาร ราน
กาแฟ ใหไดน่ังเลน อานหนังสือเพลิน ๆ มากมาย   

 
ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูกุงมังกร 
พักที ่  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือ
เทียบเทา   
   

วันท่ี 4 
    รานบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – ราน STARBUCK ท่ีใหญที่สุดในโลก – 
อุโมงค  
    เลเซอร  – รานหยก – ตลาดเฉินหวังเม่ียว – สนามบินผูตง                                     
(B/L/D) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

             นําทานเดินทางสู รานนวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหน่ึงในการ
ผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ พรอม



 

 

ชมครีมเป�าซูถัง หรือท่ีรูจักกันดีในช่ือ บัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟ
ไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน 
นําทานเดินทางสู หาดไวทาน ต้ังอยูบนฝم�งตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจาก
เหนือจรดใตถึง4กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมท่ีไดช่ือวา “พิพิธภัณฑนานาชาติ” ถือ
เปนสัญลักษณท่ีโดดเดนของนครเซ่ียงไฮ อีกทั้งถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการ
ธนาคารที่สําคัญ แหงหน่ึงของเซ่ียงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิลปะ
สถาปตยกรรมท่ีหลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมท้ังการ
ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนที่ต้ังของหนวยงานภาครัฐ 
เชน กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนนานกิง ศูนยกลางการชอปปم�งที่คึกคักมากท่ีสุดของนคร
เซ่ียงไฮท่ีไมมีวันหลับใหล ท้ังยังเปนท่ีต้ังหางสรรพสินคามากมายและถือเปนยาน
สวรรคของบรรดาสาวกแบรนดเนมท้ังหลาย นอกจากน้ีท่ีหาดไวทันยังสามารถ
มองเห็น "หอไขมุก" ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองเซ่ียงไฮไดอยางชัดเจนอีกดวย ใครมา
เยือนเซี่ยงไฮ จึงตองไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด” จึงเรียกไดวา
มาถึงเซี่ยงไฮจริงๆ  หลังจากชมวิวเมืองเซ่ียงไฮจนเต็มแลว 

 



 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูไกแดง 
นําทานสูราน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมท่ีนครเซ่ียงไฮ 
มาพรอมกับความยิ่งใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบัคสท่ีใหญและสวยท่ีสุดในโลก 
ซึ่งไดทําการเปดตัวไปเม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2560 มีเน้ือท่ีใหญโตถึง 2,787 ตาราง
เมตร ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่งเปนงานแฮนดเมดจํานวน 
10,000 แผน และที่ต้ังตระหงานอยูกลางรานคือถังค่ัวกาแฟทองเหลืองขนาด 40 
ตัน สูงเทาตึก 2 ช้ัน ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณมากกวา 
1,000 แผน ซึ่งบอกเลาเร่ืองราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟท่ีค่ัวในถัง
ทองเหลืองน้ีจะถูกสงผานไปตามทอทองเหลืองดานบน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงราวกับ
เสียงดนตรี มีเคานเตอรที่ยาวท่ีสุด ซ่ึงมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหนง
เคานเตอรของสตารบคัสท่ีมีความยาวที่สุดในโลก มีเคร่ืองด่ืมหลากหลายมากกวา 
100 ชนิด รวมท้ังเคร่ืองด่ืมท่ีมีเฉพาะสาขาน้ีเพียงแหงเดียว 

 
นําทาน ลอดอุโมงคเลเซอร อุโมงคลอดแมน้ําสายแรกในประเทศจีน เพ่ือขามไปยังฝم�ง
ตรงขามใชเวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร เปนรูปตางๆ 



 

 

 
นําทานชม รานหยก ชาวจีนมีความเช่ือวาหยกเปนอัญมณีล้ําคากวาทองและเพชร 
เปนสิริมงคลแกผูท่ีไดมาครอบครอง ใหทานไดเลือกซื้อเปนเครื่องประดับนําโชคตาม
อัธยาศัย 
จากน้ันนําทานสู ตลาดเฉินหวังเม่ียว หรือตลาดรอยป เซ่ียงไฮ เปนตลาดเกาของผูตง 
เมืองเซ่ียงไฮอาคารบานเรือนบริเวณน้ีเปนสถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและ
ชิง แตทําเปนรานขายของมีท้ังของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินคาสมัยใหม
อยางรองเทากีฬา กระเป�า อีกทั้งยังมีรานขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย  
ใหทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 



 

 

 
ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเส่ียวหลงเปา 
  ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานสู สนามบินนานาชาติผูตง 
 

วันท่ี 5     สนามบินผูตง(เซ่ียงไฮ)  –  สนามบินดอนเมือง                                                        
(B/-/-) 

 
03.35น.     ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Nok 

Scoot เท่ียวบินที่ XW 857  ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใช
เวลาบินประมาณ 4.30 ช่ัวโมง ** 

07.10น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
************************************************* 

 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรณุา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง
ใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 



 

 

 
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 
เพ่ิม 
อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน
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 14,989 17,989 17,989 3,500 5,900 

04 – 08 เมษายน 62 14,989 17,989 17,989 3,500 5,900 

09 – 13 เมษายน 62 15,989 18,989 18,989 4,500 7,900 

10 – 14 เมษายน 62 16,989 19,989 19,989 4,500 7,900 

11 – 15 เมษายน 62 17,989 20,989 20,989 4,500 7,900 

17 – 21 เมษายน 62 12,989 15,989 15,989 3,500 5,900 

24 – 28 เมษายน 62 12,989 15,989 15,989 3,500 5,900 

วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562 
01 – 05 พฤษภาคม 
62 

14,989 17,989 17,989 
3,500 

5,900 



 

 

08 – 12 พฤษภาคม 
62 

12,989 15,989 15,989 
3,500 

5,900 

15 – 19 พฤษภาคม 
62 

14,989 17,989 17,989 
3,500 

5,900 

16 – 20 พฤษภาคม 
62 

14,989 17,989 17,989 
3,500 

5,900 

22 – 26 พฤษภาคม 
62 

12,989 15,989 15,989 
3,500 

5,900 

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62 12,989 15,989 15,989 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 14,989 17,989 17,989 3,500 5,900 

11 – 15 กรกฎาคม 62 14,989 17,989 17,989 3,500 5,900 



 

 

14 – 18 กรกฎาคม 62 14,989 17,989 17,989 3,500 5,900 

17 – 21 กรกฎาคม 62 12,989 15,989 15,989 3,500 5,900 

24 – 28 กรกฎาคม 
62 

14,989 17,989 17,989 
3,500 

5,900 

25 – 29 กรกฎาคม 
62 

14,989 17,989 17,989 
3,500 

5,900 

31 ก.ค. – 04 ส.ค. 62 12,989 15,989 15,989 3,500 5,900 

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 
07 – 11 สิงหาคม 62 14,989 17,989 17,989 3,500 5,900 

08 – 12 สิงหาคม 62 14,989 17,989 17,989 3,500 5,900 

14 – 18 สิงหาคม 62 12,989 15,989 15,989 3,500 5,900 

21 – 25 สิงหาคม 62 12,989 15,989 15,989 3,500 5,900 

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 12,989 15,989 15,989 3,500 5,900 

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562 
04 – 08 กันยายน 62 12,989 15,989 15,989 3,500 5,900 

11 – 15 กันยายน 62 12,989 15,989 15,989 3,500 5,900 

18 – 22 กันยายน 62 12,989 15,989 15,989 3,500 5,900 

25 – 29 กันยายน 62 12,989 15,989 15,989 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 – 08 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 มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวัน
เช็คอิน ** 
** เด็กอายุต่ํากวา 20 ปนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเก็บคาทัวรเพ่ิม 3,000 บาทตอทาน ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน และไมรวมคาวีซา) 
** ตามนโยบายรวมกบัการทองเท่ียวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคา
พ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวทั่วไปไดรูจกัคือ รานหมอนยางพารา, รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก, ราน
ผาไหม,รานใบชา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละ
ประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ 
ท้ังสิน้ และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน 
 



 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 
1,000 RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคาตองไปยื่นวีซาเอง ** 
**  ทานท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการ
ทํา   วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ 
ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปน
อยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 
อาทิตย ** 
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน    
  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร 
ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง 
  อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Nok Scoot 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระ   
  ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไม
เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด 
  จํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสาย
การบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา  



 

 

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไป 
   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 
   กรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 



 

 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไป
แลว 

× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยืน่วีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพ่ิมจากคาทัวร 
1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง) 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบรษิทั 
× คาวีซากรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง 

(สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน) หรือ คาวีซาจีนทองเท่ียว
แบบเด่ียว (4วันทําการ) ทานละ 1,700 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยโดยทานตองไปยืน่
ดวยตัวเอง) 

หมายเหตุ  
- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทาง

ครั้งอ่ืนๆได รวมท้ังไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางท่ีบินลงปกกิง่ / 

ปกกิง่+เซี่ยงไฮ (เท่ียว 2 เมือง) ตองยื่นวีซาเด่ียวเทาน้ัน 
- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆท้ังสิ้น ทําใหไม

สามารถยื่นวีซากรุปได  หรือ ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเด่ียว ผูเดินทางจะตอง
เสียคาใชจายในการทํา วีซาเด่ียวยื่นปกติ 4 วนั ทําการ ทานละ 1,700 บาท หรือ 
วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,750 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือ
หนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

- 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 เน่ืองจากเปนทัวรราคา

โปรโมช่ันขออนุญาติเกบ็เต็มจํานวนและไมคืนเงินในการยกเลิกไมวากรณีใดๆ และตัดท่ีน่ัง
การจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 
16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ี
กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจอง
เขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลีย่นช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลีย่นไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง



 

 

สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

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

แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใช



 

 

ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว



 

 

เคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 
 



 

 

เอกสารประกอบการยืน่วีซาทองเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสสปอตไทยเทาน้ัน) 
 
• สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  
การทําวีซากรุปทองเท่ียวน่ันใชแคเพียงสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน                           เห็น
ท้ัง 2 ดาน  ตามตัวอยางเทาน้ัน !! 

 
 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                ยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว** 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


