
 

 

รหัสทัวร ZET1901923 
ทัวรจีน เซ่ียงไฮ นานกิง จูเจียเจ่ียว [เลสโก อาต๋ีใหญ] 5 วัน 3 คืน [FD] 
เซ่ียงไฮ    เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว   ยานซินเทียนซิต้ี   ตึกจินเหมา     หาดไหวทัน     
ถนนนานกิง   STARBUCKS-RESERVE-ROASTERY   ถนนเทียนจ่ือฝาง    ดิสนียแลนด 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - เมืองเซ่ียงไฮ 
 
21.30 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตูหมายเลข 2 

เคานเตอร 2 แอรเอเชีย เอ็กซ (Air Asia x) ซ่ึงจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และ
บริการชวยเหลือเร่ืองของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ังบน
เคร่ืองบิน   

 
วันที่สอง สนามบินซางไห ผูตง - น่ังรถไฟแมเหล็กเขาเมือง – อิสระเต็มวันท่ีเซ่ียงไฮ ดิสนีย

แลนด (ราคาทัวรน้ี รวมรถบัสรับ-สง พรอมหัวหนาทัวรบริการ) 
 
00.10 น. บินลัดฟ�าสูประเทศจีน เมืองเซ่ียงไฮ โดย แอรเอเชีย เอ็กซ (Air Asia x) เที่ยวบินที่ 

XJ760 (ใชระยะเวลาบินโดยประมาณ 4 ช่ัวโมง 20 นาที)  
05.30 น. เดินทางถึง สนามบินซางไห ผูตง ประเทศจีน เมืองเซ่ียงไฮ (เวลาที่ประเทศจีนเร็ว

กวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทางและ
ศุลกากรแลว รับกระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทาง นําทานเดินทางตามโปรแกรม 

เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถ่ิน (1) 
นําทานสัมผัสกับเทคโนโลยีดานคมนาคมสุดไฮเทค นําทานโดยสาร รถไฟแมเหล็ก 
เขาสูเมืองเซ่ียงไฮ รถไฟขบวนน้ีจัดวาเปนรถไฟท่ีเร็วที่สุดในจีน ความเร็วของรถไฟ
ขบวนน้ีอยูท่ี 430 กิโลเมตรตอช่ัวโมง นําทานเดินทางสู เซ่ียงไฮ ดิสนียแลนด 
(Shanghai Disneyland) สวนสนุกแหงท่ี 6 แหงอาณาจักรดิสนีย ซ่ึงมีขนาด
ใหญอันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนียแลนดในออรแลนโด รัฐฟลอริดา 
สหรัฐอเมริกา และเปนสวนสนุกดิสนียแลนดแหงท่ี 3 ในเอเชีย ต้ังอยูในเขตฉวนซา 
ใกลกับแมน้ําหวงผู และสนามบินผูตง สวนสนุกเซ่ียงไฮดิสนียแลนดมีขนาดใหญ
กวาฮองกงดิสนียแลนดถึง 3 เทา เปดใหบริการเมื่อวันที ่16 มิถุนายน 2016  ซ่ึง
ใชเวลารวม 5 ปในการกอสราง โดยใชงบทั้งสิ้นราว 5.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
หรือราว 180,000 ลานบาท  

 



 

 

 
 

โดยเซ่ียงไฮ ดีสนียแลนด ประกอบไปดวย 6 ธีมปารค และ 1 ฟรีโซน ดังน้ี 
 Disney Town เปนโซนแรกกอนเขาสวนสนุก โซนน้ีไมตองเสียเงินคาเขา

ชม ประกอบไปดวยรานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึกตางๆมากมาย อีก
ท้ังยังมี Lego Land ในโซนน้ีอีกดวย  

 Mickey Avenue โซนน้ีจะเปนโซนขายของท่ีระลึกกับรานอาหาร และก็จะ
มีสวนของท่ีฉายหนังการตูนส้ันของมิกก้ีเมาส เหมาะกับการถายรูปและน่ัง
พักผอนภายในสวนสนุก 

 Adventure Isle ดินแดนใหการผจญภัยที่จะทําใหนักทองเท่ียวไดต่ืนตา
ต่ืนใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดําบรรพ “Camp Discovery” 
พรอมเชิญชวนใหรวมเดินสํารวจดินแดนท่ีแฝงไปดวยปริศนาและความ
ลึกลับ และลงเรือเขาไปสู “Roaring Rapids” อุโมงคถ้ําปริศนาในชองเขา
รอวรร่ิง ซ่ึงเปนที่อยูของจระเขยักษนาเกรงขาม และ Roaring Over The 
Horizon เปนเคร่ืองเลนแนว 4D จะพาเราบินชมธรรมชาติและส่ิงกอสราง
ตางๆทั่วโลก 



 

 

 Tomorrow Land อีกหน่ึงไฮโลทเดนของสวนสนุกดิสนีย ที่มักจะสรางโลก
แหงอนาคต เพ่ือสรางจิตนาการใหกับเด็กๆ พรอมกับดีไซนเคร่ืองเลนสุดล้ํา
ใหเขากับคอนเซ็ปต สําหรับที่ดิสนียแลนดแหงใหมน้ี เปดตัวเคร่ืองเลนท่ีมี
จากวิดีโอเกมและภาพยนตรไซไฟช่ือดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยาน
ยนตไฮเทค ท่ีถูกขนานนามไววา “Lightcycle Power Run” เปนหน่ึงสุด
ยอดรถไฟเหาะตีลังกาสําหรับเซี่ยงไฮ ดีสนียแลนดที่หามพลาด หรือจะเอา
ใจสาวก Star War อยาง “Star Wars Launch Bay” ไดถายรูปกับ 
Darth Vader ตัวเปนๆ 

 Gardens of Imagination มีจุดเดนเร่ืองวัฒนธรรมของจีน สงเสริม
เอกลักษณของสวนพฤกษาในสวนสนุกแหงน้ีไดอยางเต็มท่ี สวนที่ต้ังอยูไม
ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เปนโรงน้ํา
ชาท่ีพักผอนหยอนใจที่งดงามอยางลงตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว
ของดิสนีย ดัดแปลงเปนเหลา 12 นักกษัตริย ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 
เคร่ืองเลนเบาๆเด็กๆเลนได ผูใหญเลนดี คือ Fantasia Carousel (มา
หมุน) กับ Dumbo The Flying Elephant  

 Treasure Cove เปนธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตรช่ือดัง The 
Pirates of the Caribbean กลายเปนเคร่ืองเลนและการแสดงโชวสุด
ตระการตา ท่ีหาชมไดแคเพียงท่ี เซ่ียงไฮ เทาน้ัน จําลองฉากตางๆ ริมทะเล 
เคร่ืองเลนไฮไลทคือ Pirates of the Caribbean – Battle for the 
Sunken Treasure เปนเคร่ืองเลนแนว 4D จะพาเราน่ังเรือพจญภัยไป
กับตอสูของเรือ Black Pearl กับ Flying Dutchman นอกจากน้ียังมี
เคร่ืองเลนมากมาย เชน ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s 
Revenge’ 

 Fantasy Land สนุกกับเมืองเทพนิยาย เปนโซนที่ต้ังของปราสาทดิสนีย ท่ี
มีช่ือวา “Enchanted Stourybook Castle” ทานจะไดพบกับโชวอัน
ย่ิงใหญตระการตาและตัวการตูนที่ทานช่ืนชอบ อาทิเชน สโนวไวท, เจา
หญิงนิทรา, ซินเดอเรลา, มิกก้ีเมาท, หมีพลู และเพ่ือนๆตัวการตูนอันเปนท่ี
ใฝ�ฝนของทุกคน และยังโซนกิจกรรมอยางเชน “Once Upon a Time 
Adventure” เปนการพจญภัยภายในปราสาทดิสนีย พบเร่ืองราวของสโนว 
ไวท ผานจอภาพแบบสามมิติ หรือ “ALICE IN WONDERLAND MAZE” 
เปนทางเดินผานเขาวงกตเพ่ือเขาไปเจอตัวละครจาก Alice in 
Wonderland  และเคร่ืองเลนไฮไลทของโซนน้ีก็คือ “Seven Dwarfs 



 

 

Mine Train” น่ังรถไฟเขาเหมืองแรไปกับคนแคระทั้ง 7 ชวนใหสนุกและ
หวาดเสียวไดพอสมควร   

** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ** 
 (ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการสลับปรับเปล่ียนวันเขาชมดีสน่ียแลนด ข้ึนอยูกับ

ความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก 
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา) 
นําทานเขาสูที่พัก... Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วันที่สาม เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว (ราคาทัวรน้ีรวมลองเรือ) - รานผาไหม - ยานซินเทียนต้ี 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
 นําทานสัมผัสกับเทคโนโลยีดานคมนาคมสุดไฮเทค นําทานโดยสาร รถไฟแมเหล็ก 

เขาสูเมืองเซ่ียงไฮ รถไฟขบวนน้ีจัดวาเปนรถไฟท่ีเร็วที่สุดในจีน ความเร็วของรถไฟ
ขบวนน้ีอยูท่ี 430 กิโลเมตรตอช่ัวโมง จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโบราณจู
เจียเจ่ียว (Zhujiajiao Ancient Town) ซ่ึงต้ังอยูทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ ริม
ฝم�งทะเลสาบด้ืนซาน และอยูระหวางมณฑลเจอเจียงกับมณฑลเจียงซู เปนตําบลน้ํา
แหงวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหน่ึงในส่ีท่ีมีช่ือเสียงโดงดังในบรรดาตําบลน้ําของ
เมืองเซ่ียงไฮ อีกทั้งไดช่ือวาเปนไขมุกใตแมน้ําแยงซีเกียง  

 

 
 

ปจจุบันท่ียังคงดํารงวิถีชีวิต และความเปนอยูแบบด้ังเดิมเอาไว แมวารอบขางของ
ชุมชนความเจริญแผขยายอยูรอบดาน แตทวาชุมชนริมน้ําของชายแดนเมืองเซี่ยง



 

 

ไฮแหงน้ียังคงเสนหมนขลังของรูปแบบบานเรือน ซ่ึงภายในเมืองมีส่ิงกอสรางทาง
วัฒนธรรมโบราณของราชวงศหมิง และราชวงศซิงอยูมากมาย จากน้ันนําทาน
ลองเรือชมเมืองจูเจียเจ่ียว 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวยเมนูขาหมูซูโจว (3) 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู เมืองเซ่ียงไฮ (Shanghai) มหานครท่ีใหญที่สุดของ

ประเทศจีน ต้ังอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี เปนศูนยกลางการคมนาคมและ
เศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต มีพ้ืนท่ี 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  
14  ลานคน เปนเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต ท่ีไดรับการพัฒนาจน
ถูกขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก” ระหวางทางนําทานแวะ รานผาไหม ที่
ข้ึนช่ือของประเทศของจีน  ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาที่ทําจากผาไหม เชนผาหม 
เส้ือผา รองเทา เปนตน จากน้ันนําทานสู ยานซินเทียนต้ี (Xin Tian Di) เปนหน่ึง
ในยานการคาและแหลงทองเท่ียวที่คึกคักที่สุดในเมืองเซ่ียงไฮ อดีตเคยเปนเขต
บานกออิฐสีเทาสไตลสือคูเหมิน ซ่ึงเปนสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณพิเศษของเซ่ียง
ไฮ ตอนหลังไดรับการปรับปรุงจากรัฐบาลใหเปนยานถนนคนเดิน กลายมาเปน



 

 

สถานที่เท่ียวท่ีฮิตติดอันดับของคนเซ่ียงไฮไดในเวลาอันส้ัน มีสถาปตยกรรมท้ัง
เกาแกและทันสมัยผสมผสานกัน มีรานอาหาร รานคา และสถานบันเทิงสไตล
ตะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกัน อีกทั้งยังไดรักษาบรรยากาศด้ังเดิม และ
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณแบบเซี่ยงไฮเอาไวอยางลงตัว ทุกวันน้ี ซินเทียนต้ีได
กลายเปนสัญลักษณทางวัฒนธรรมของเซ่ียงไฮไปแลว 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวยเมนูไกแดง (4) 
นําทานเขาสูที่พัก... Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วันที่ส่ี รานบัวหิมะ – ตึกจินเหมา ช้ัน 88 (ราคาทัวรน้ีรวมข้ึนตึกช้ัน 88) – หาดไหวทัน - 

ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - รานหยก - ถนนเทียนจ่ื
อฝาง 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําทานแวะชม รานบัวหิมะ ชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รูจักกันดีในช่ือ “บัวหิมะ” 
สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญ
ประจําบาน จากน้ันนําทานข้ึนตึก ตึกจินเหมา ช้ัน 88 (Jin Mao Tower) ** 
(ราคาทัวรน้ีรวมข้ึนตึกช้ัน 88) **  ตึกที่มีความสูงประมาณ 420 เมตร สรางเสร็จ
ในป พ.ศ. 2541 ซ่ึงหลังจากสรางเสร็จตึกแหงน้ีเคยไดรับการยอมรับวาเปนตึกท่ี
สูงท่ีสุดในประเทศจีน และจัดวาสูงเปนอันดับท่ี 3 ของโลก ตึกจินเหมาถูกออกแบบ
โดยบริษัท Skidmore, Owings & Merrill เปนบริษัทของสหรัฐอเมริกา 
โครงสรางของตัวอาคารมีลักษณะคลายกับเจดีย 8 เหล่ียม ท่ีเรียงตอกันเปน
ช้ันๆในรูปแบบโมเดิรน ท่ีผสมผสานกันระหวางจีนด้ังเดิม และสมัยใหม นําทุกทาน
ข้ึนลิฟทความเร็วสูงไปยังช้ัน 88 ซึ่งใชเวลาเพียง 45 นาที เพ่ือชมวิวเมืองเซ่ียงไฮ 
ซ่ึงถือวาเปนจุดชมวิวที่ใหญท่ีสุดในจีน พรอมชมวิวของหาดไหวทัน 

 



 

 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถ่ิน (6) 

จากน้ันนําทานสูบริเวณ หาดไวทาน (Waitan) ซ่ึงไมไดเปนหาดทรายชายทะเลแต
อยางใด แตเปนยานถนนริมแมน้ําท่ีมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแมน้ําหวง
ผูฝم�งตะวันตกซ่ึงอยูในยานเมืองเกา หาดไวทานยังเคยเปนสถานที่ถายทําภาพยนตร
ที่โดงดังเร่ือง “เจาพอเซ่ียงไฮ” ซึ่งถายทอด เร่ืองราวของเจาพอเซ่ียงไฮ ท่ีเกิดข้ึนใน
ยุคที่เมืองเซ่ียงไฮเต็มไปดวยเจาพอหลายแกงค แยงชิงอํานาจกันใหวุนวายไปหมด 
หาดไวทานจึงมีช่ือที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวชาวไทยวา "หาดเจาพอเซี่ยงไฮ" น่ันเอง  

 



 

 

 
 
และหาดไวทานน้ียังอยูใกล ถนนนานกิง (Nanjing Street) ถนนคนเดินที่เปน
แหลงชอปปم�งสินคาแบรนดเนมและสถานที่ทองเที่ยวท่ีนิยมของคนไทยอีกแหงหน่ึง 
นอกจากน้ีที่หาดไวทานยังสามารถมองเห็น "หอไขมุก" ซึ่งเปนสัญลักษณของเมือง
เซ่ียงไฮไดอยางชัดเจนอีกดวย ใครมาเยือนเซ่ียงไฮ จึงตองไปแวะชมความงามแบบ
คลาสสิกของ “เดอะบันด” จึงเรียกไดวามาถึงเซ่ียงไฮจริงๆ  นําทานอิสระชอปปم�งที่
ถนนนานกิงไดตามอัธยาศัย  
 

 



 

 

จากน้ันนําทานชมราน Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมที่นครเซ่ียง
ไฮ มาพรอมกับความย่ิงใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวยท่ีสุด
ในโลก ซ่ึงไดทําการเปดตัวไปเม่ือวันที่ 6 ธันวาคม 2017 มีเน้ือที่ใหญโตถึง 
2,787 ตารางเมตร ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหล่ียมซ่ึงเปนงาน
แฮนดเมดจํานวน 10,000 แผน และท่ีต้ังตระหงานอยูกลางรานคือถังค่ัวกาแฟ
ทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเทาตึก 2 ช้ัน ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบ
จีนโบราณมากกวา 1,000 แผน ซ่ึงบอกเลาเร่ืองราวความเปนมาของสตารบัคส 
กาแฟท่ีค่ัวในถังทองเหลืองน้ีจะถูกสงผานไปตามทอทองเหลืองดานบน ซ่ึงจะทําให
เกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคานเตอรท่ียาวที่สุด ซ่ึงมีความยาวถึง 26.9 เมตร 
ครองตําแหนงเคานเตอรของสตารบัคสที่มีความยาวท่ีสุดในโลก มีเคร่ืองด่ืม
หลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมทั้งเคร่ืองด่ืมท่ีมีเฉพาะสาขาน้ีเพียงแหงเดียว   
จากน้ันนําทานชม รานหยก  ซ่ึงเปนเคร่ืองประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซ้ือเปน
ของฝากอันล้ําคาแกคนที่ทานรัก    จากน่ันนําทานเดินทางสู ถนนเทียนจื่อฝาง 
(Tianzi Fang) เปนยานศิลปะแหงเมืองเซ่ียงไฮ แมจะเปนแหลงทองเท่ียวยอด
นิยมแตก็ยังคงรักษาความรูสึกแบบด้ังเดิมไวไดเปนอยางดี มีรานคาหลากหลายใน
อาคารอิฐเกาแกเปนเสนหของถนนแหงน้ี เดินชมรานที่ไมธรรมดา มีขายต้ังแต
เคร่ืองประดับทํามือจนถึงสมุดโนตปกหนัง บานเรือนท่ีเรียงรายอยูขางถนนและ
อพารตเมนทขางบนรานคา คือบานของคนทองถ่ินซ่ึงใหความรูสึกถึงความเปน
ชุมชนอยางชัดเจน รานคาหลายแหงท่ีน่ีต้ังอยูในอาคารพักอาศัยสมัยตนศตวรรษที่ 
20 ที่เรียกกันวา “Shikumen” ซึ่งมีประตูหินที่โดดเดน ผูอยูอาศัยไดรณรงคเพ่ือ
ปกป�องพ้ืนท่ีน้ีจากการคุกคามของการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการพาณิชย ซ่ึง
จะร้ือถอนอาคารเกาแก และปจจุบันพ้ืนที่น้ีไดรับการจัดใหเปนชุมชนศิลปน ภายใน
เต็มไปดวยคาเฟ� และรานขายของท่ีระลึก และงานแสดงของศิลปนท้ังในและ
ตางประเทศ  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวยเมนูเส่ียวหลงเปา (7) 
นําทานเขาสูที่พัก... New Knight Royal Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วันที่หา สนามบินซางไห ผูตง – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 
 
เชา บริการอาหารเชาแบบกลอง (8) 
06.50 น. บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย แอรเอเชีย เอ็กซ (Air Asia x) เที่ยวบินท่ี 

XJ761 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง 20 นาท)ี 



 

 

10.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
**************************************** 

** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ัง
กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง และ
ไมมีเตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 

25 – 29 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 4,999 7,999 
08 – 12 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 5,999 8,999 
09 – 13 สิงหาคม 2562 17,999 17,999 5,999 9,999 
22 – 26 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 4,999 7,999 
12 – 16 กันยายน 2562 14,999 14,999 4,999 7,999 
26 – 30 กันยายน 2562 13,999 13,999 4,999 7,999 
10 – 14 ตุลาคม 2562 16,999 16,999 5,999 8,999 
17 – 21 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 4,999 7,999 
19 – 23 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 4,999 7,999 
24 – 28 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 4,999 7,999 
07 – 11 พฤศจิกายน 
2562 14,999 14,999 4,999 7,999 

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

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



 

 

06 – 10 ธันวาคม 2562 15,999 15,999 5,999 7,999 
12 – 16 ธันวาคม 2562 13,999 13,999 4,999 7,999 
19 – 23 ธันวาคม 2562 13,999 13,999 4,999 7,999 
26 – 30 ธันวาคม 2562 13,999 13,999 4,999 7,999 
27 – 31 ธันวาคม 2562 15,999 15,999 4,999 7,999 
28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 22,999 22,999 7,999 12,999 
29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 22,999 22,999 7,999 12,999 
30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 22,999 22,999 7,999 12,999 

** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/
ทาน/ทริป** 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 
บาท ** 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือรวมโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของราน
รัฐบาล คือ รานขายเส้ือกันหนาว, รานศิลปะรัสเซีย, รานสินคาพ้ืนเมือง ซ่ึง
จําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยาก
เรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม 
ซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 
และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทาน
ตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 300หยวน/ทาน/ราน 

 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ 
เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง) ** 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเท่ียวตาม
รายการ   
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ 
ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย

ชําระพรอมเงินมัดจําคร้ังแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอม

ชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา
จองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมี



 

 

ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
คร้ัง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทํา
ใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ



 

 

อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ท่ีระบุบนหนาต๋ัว
เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินท้ังหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลีย่นแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรท่ีลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 



 

 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีท่ีทานไมสามารถย่ืนวีซา

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน 
(ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การย่ืนขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง 
หากทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ 
ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศจีน แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล 

PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ 
วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตองเปน
พ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 



 

 

และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีท่ีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนที่ทางบริษัทฯ ได
จัดทําข้ึนจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามแต
สถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปน
ผูดําเนินการ ** 

** เอกสารท่ีใชในการทําวีซากรุป สามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับตํารวจตรวจ
คนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเต่ิมกะทันหัน ** 

** สําหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปน้ี ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2014 เปนตน
มา จะไมสามารถย่ืนวีซากรุปหรือวีซาแบบกลุมได ซ่ึงไดแก ** 

1. อิสราเอล          2. อัฟกานิสถาน          3. ปากีสถาน           4. อุซเบกิสถาน          5. 
ทาจิกิสขาน               6. เติรกเมนิสถาน  

7. อิหราน              8. อิรัก                       9. ตุรกี                  10. อียิปต                   
11. ซาอุดิอาระเบีย        12. ซีเรีย  

13. เลบานอน      14. จอรแดน               15. อินเดีย             16. ศรีลังกา                
17. ลิเบีย                      18. ซูดาน  



 

 

19. แอลจีเรีย      20. ไนจีเรีย                 21. คาซัคสถาน     22. รัฐปาเลสไตน 
 
เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
ทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ท้ังฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัว
เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของ
นักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด



 

 

หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงข้ึน 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เก่ียวของกับทางบริษัทอาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

11. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมข้ึน
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีข้ึน ไมวากรณีใดก็ตาม 

 


